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 و سو سو سو سو رس

 را تقدناهامنیسیدس هج رای آ

 ۱ ؟ تسا هتف رگ
 رم یاهت ویسیمک لیکشت و تفرودعآ هامیدنچژادسب ءرخدل

 ۱ یامدعدب >یدنب هج رد نیاقطو تابهتاخ نارهت یاهامتس ید

 ۶ موسهجو» هنتشاد سناشرتسک هک یناهتآ و ود هود یضس ۰ ك
 1-2 ییوش/وهجوت روخ رد خاحل ود زا یدتب هقبطیا رب ی راد رهش رک

 : |وووخیامنیسنلاسدیدمیاهلاس هک اهانیس ناریدم ز
 ۰ دعرتم دنتشادرمهگ یزارکت یاهلف و فیضروتاب یا ه
 هب مادقا هکشا اب دنشاب مود وموس هجرد و دن زاسب مت

 , دوش ناشدبأاع یرتشس هوس ,نیضرد و دوم دو

 دن روم هک مدرمرظن هططقن زا امادوب اهن ظاحعل را نب
 مقن یدنب هج ودنیا ۰ دننامب یاهتس رسنلاس رد -ع

 روضت دو اهامتبس ناریدم دیورک رک ةالاب روطسرد «
 و هیص ابو دیشوک هنهاوخدوخ شیامث هاگتسد شبومت و ۳ ۳ ۳ ِ

 . ورک دنهاوخ كک مدرمیمومصع تشادپس هر و ترا رح

 و هک ژریلا اشیس نلاس نوچ یناهنلاس تعا ملسم
 یتحاد لئاسوو سام شیاس ءاگتسوو بوخ ملی زا ن

 الوخ روجمنآ ناریدم و دم دهاوخ لمس نآ رد یا ربتت مضونب
 تب هک ادیئاههلب زمنیا ودشیاننداجبایل وحت هلاسنیدنچ فیتک مضو
 ۱1 2» ناب رتشم تاجایتحا اب صانتمو دنبمدرم تروص, دوشیم

 ف درومیب اهن رکذت هک تم هتکندنچ اجنیازد ام

 ]و هک مقخ یتیبشی دوطنیا اهامنیس یدنبهجود هماتنییآ د
 :یاهسال اهامتس نانک وا و هوشبصن کررب هوا رحل نا بم

 ژونهدنم ودنیایا رجا زا هک مياهدید دوخ مشجب همه هتل
 اس ۰ زا دیان اهیلدنصفبدد نس هلصاف هک ءدش هتشوت ۸

ِ 

 ات زدن لمعنیاب تداعالصا ,لاتسب رک و لب و رتم نوچ یئاهاتیس
 ةساتمادق|ملیف شیاد هب اهن ات دشاب هتشذک ررقمدعومزا تعاس

 روودیا راد اهاتیس هدبوکیم همان نیئآ ۲۱ دتب هکنیا رت
 اجنک فصن زادباب نآ مودهج رد یاهطلب دادعتتروص ره رد

 یرخآ دنبنیا اصوصخمو لابداوم ابآ میسرب یمیراد رهش
 و یدنب هج دد لومشم نونک ات هک یئاهامنیس ارج یب هدش

 ۶ ٩ تسیچ نآ لیلد تساهدشنارجا رکا و دنشو رقم طلب
 ۱ ینوتاق ماقم مئاق -روشک تراز وطسوت هک یاهمان

 1 بوخ هکت ] اب همان تبیوصت نیا 4تف رسوب و ر؛ درک یراددوخ

 ۱! تیلوتسم هتبلاو تسا هتف رکن زا رقلمع دزوم دیاشودیاب هک
 ۱ اوصت دوخهفبظ وماجنارد هک تا یناک هدهع یمسرهمات

 اوتسمفرطژا نونک ات تسه زین رکید هللسمكب
 جا وومزال یزبچ ره زا شب هک یتررص رد تسا هتفرگن

 و هدرک روبع لوبمالسا و زازهلال زا حبص همجیاه
 نا ونعنیا تحتو < ناکد وک صوصخم همان رب » دن | هتشون
 شیان اه رتک رزب یارب بش هک اد یملیق نامه انابحا
 او « هطوب رم تاماقم روتسدقط هک یتروصرد دن هد راذک

 مداد شیابت اهنآ نصاب بصانم ریغ یاهبلیف نآ رد هک

 ۱۵ رد تعاب اتم كيردو زورکب رد راکش۲ ضقانت

 قدی اب هجاوم اشیس رد « دن زومآبب تیبرتو قالخا سرد
 تصا مزال . دن ریکیدای اد تیانجو لتقو ,مشک مدآ ای
 رغ یاهملف شیاسن زا و هتفرک رارق هملاطم دروم

 . دوش یریک ولج



 هد ربتشد دابخا

 ؟دشدهاوخ
 میدوب هداد عالطا البق هک روطنامم

 هزادنا زاشع نوچ < هلجدسورمد رر

 ملیف نبا ناک دننک هبهت دوب هدش

 رصعتم زادقمهک د ندید نیاددار درغ
 نوتکا و دن رب ارنآ یاههنجمز ۳

 ویو رک شات هدامآ «هلجدسو مد «
 زا دراو رظن رد ملیف نیا هدننک هیپ

 و ۷ دزاب ملیف دچ هدشهدب رب یاههعم
 دشدهآوخ هیهت قیرطنیدب هک یملیف نر
 یا رهب 91 كا رتشاب هک درادمان « لولپبد

 هک | دیرگتید یاههنعص هتبلاو دوب دعا وع

 ارث] و هیهتدشاب هتشادحایثحا ملبف ن
 ۱ وومن دنهاوخ لماع

 یملیفرد هنامرحم روطب شکلد
 ؟تساهدرک تک ر ش

 یاپملف رد طقف نونک انهک شکلد

 را زاب درکیم تکرش < مایف سرابر
 رد هتامرحم روطب و هتسکش | رزدبقن

 نودب < ردتبدژد» ملسف دددا ژرهش ویدوتس
 ۰ تسا هدرک تک ر ش دوشرهاظ هکن

 نیاددمیاهددوآ تسدبامهک یعالطا را رقب

 دنا وعیمكنه] هسمیهید یادعب شکلد ملین

 هیت قدرطهچب لولهب ملیف
 نا رک 2۳, هه

 نایچاشابت هبت رمنیل وا یارب قیرطنیدب و
 ادوایادص هنشیب هب اد شکلد هکشيا نودب
 ! ديتشدنهاوخ میهید ناهدزا

 كي هجیتنرد شناتیاب هنوگچ
 !تسکش هنایشان یزاب تستر آ

 یدهشم»یا,لیق هشیپ رثهشبات یلع
 كي هجیتن رد [ریغا < هربتسد> و «دابع

 نوتکاو تسکش شیاب یدادربلیق هداح

 نیا ژا هیضق نایرجتسا یرتسب هاخ رد
 ۰ یبیطخ زی وری شیپ یتدعهک تسا دارق

 موکسم» ملی د» یل ویافیا یا رب ادشبات
 یژاب لونشم شبات ودوش توعد« جا ودژاب

 یداد ربلف طسور» نکیل تشک ملیف نیا رد

 اتبش را ویدژا ,شیات دوب را رق هکیا هتحصر»
 تساوخ رد و سأبتلا هچ رهد رم نیم زب یدنلب

 تفرگن وارق نادرک راک لوبت دوم دون
 و هدوخ نیمزب شبات شرب نبا هجیت ردو
 یداد ربظیف هکنیا یارب و تسکش شیاب
 ملق نبادد ادوالر هدرکت هقق و راجد رب
 وف ناب رج نیاژز ام .دن داد < یغادءرق> هب

 رتد و هب ره هک ب زا ودیما و میفساتم ءداماآ

 , دیان لصاح یدوبهب شبات

 ید وب « رییکس ابعهاش» میلیف
 تشگ دها وخ شیامن هدامآ

 مبتم هی زاام ربعمهک یعالطا زا رقب
 ساجءاش)م لیمو رب ؛هوروآ تسدب قئوم

 نا رهت یاه اشیس رو یسواف ناب زی( ریبک
 هشدهاوخ هدادشیامت

 یک د ونک ) نآ ی لصا مان هک ملبفنیا
 رد ۱۹ لاس دو + دعابیم (هژدلعاس

 تتسو نی ۹

 نددوآ هاثیب طوب رم ومهشهتخاس یو دوش

 زا رهب یچ رک رادرس ««ءژداک اس یک دوبک

 ووناهقص؛ملیف نیارد. تسا ریبک یابعءاش
 یا دوک د ودوشیمءهداد ناشن هی وفصنامز

 نوتس لهچ تارا وءاشدجسم؛ وب ات یلاع
 دید رت وهلش تهاب هک ءدش هتخاس یمیطیرهقب

 نآ هتحصدنچ رد ددرگبمیئاریا یچاشاش
 مدشهدن اجنک « یلاریا یاهژاو۲ و یقر زب

 هتحص.دیا زفا یم شتحالم و فعل رب هک تسا
 نانانک رت هاهیج رگ اب سابعءاشكنجیاه

 هتخاس هوکش ابو یلاعرایس اهیلاشع و
 مشچب هه زا شی ملبق نیا دو هک ی زیچ و هدش

 و» هک تسا یصوصخم یفرعی» دزوخیع
 یک و ویک ) ملیف تسا هتقرراع نآ نتخاس

 هلبو» یدوژزب و یرسود ردالصا ( مزدا اس
 ماتب ویهش م ورش مشتحمیاةآ طسوت نآ

 هگرزب یاتیس ود یکیددا ریبک سابعءاش)
 .دشدها و مداد ,شپاش

 نالسرا ریعا » ملف هیهآ ارج

 ؟تساهدید رگ هّق و راچد« را دما
 وو هک( راهمان نالسداریما) ملی

 سشولیا ) هکا رتشاب (ملیف سرای ) ویدونس)
 دوشیمهیهت دادرسپم و الیهسو (فباشوغ
 سدنهم نیب هک یفالتخا هجیتت رد آ ریخا

 ووطب هتن رک رد وید وتسا نیل وتسم و نابساغآ
 هدبنشادهکس روطب وتس),هش لی طمت تقوع
 نایساخآ ,سدنهمهک تشیارس رب فالتخامیا
 ژاملیف نیابطوب رم یاه راک ات دها وخ یم
 یدادربلیق اتهتن رک سال و روک دومیرک
 اصع هوخارزوما رکید و ینادرک راک و
 هسک تک یم اعدا زی ویدوتسا ودهدباجنا

 لوع لاس نبدنیب ملبق نیا هبهت قب رطنیدب
 نیا هک ت ست مولعم زونه ودینک دهاروغ
 .:؟هدهاوخلح هن وکچ فالتخا

 سس پری اب یو تاک میسر سس



 وتفدزاربو

 فلاحم مهب طوب رم ان یاههحصو یمقت

 تصسرد « ی رودو هیت روصرد تس

 یتح و هتفد اد < نیاتشن زی د کع ءاد
 یاپبلیف یاه هنحص زا رتهناداز[ یهاک
 دوخ ملیثرد یئاههحصزت «رتناموک دد

 تساهددو]

 ثلوا 6۱۰۳سا - وا - سا ملیف
 میشانف هرود یاهلیف ددهک دوب یتیقفوم
 یاشیس هارد نیا دوجو اب یلو دش هدید
 هدود نیایاهراکزرطزا مک مک اد ایلاتیا
 نآ دد هک یکدنز عقاب و دنادرک دود
 رد . تخاسكيدزت درادت ار كلسو.دیتع
 دروعب ۲ یتسیشافراکفا هشچرسزا تقیقح
 دنمدردبولق نایمردمک مک اددوخءاد یل و
 همدقم ملیف نیا رگید فرطزا . دومن زاپ
 هداسوقیمعكابس نیب فاکش هک دشیکبس
 هنحصرب و كنیکت رپ كبساپ نابل۲ یامنیس
 یلاصتا هجوو درک ریاراکیرمآ هتفشآ و

 بلج ملیفنیادد هک یتاکتدیدرک اهن نیب
 یتح ویمسج هتسد یرداکسهكي دنکیمر افت
 بچوم هک تسا نانک راک زا یکییداک ادق
 دیدرک یئایددریزندم]الاب وحج تاجن
 هچ مین ادبدیاپ ميرنگب هک ملیف ناتساد زا
 بجومهک دوشیمهدید ملی رد یدراوم

 یتسیلاتدوت یاهلیفكنه اشیپارن[ دوشیم
 روطن اه نآ تیصوصخنیلوا ۰ میهددا رق
 یصاخنام رهت هکتنآ دش هداشا البقهک

 هبه؛عاتجا لثم المهک هکلپ دنک ی ادیپ
 رگا هک اشونمیک دن زلثهودنسیپس راک دد

 عابتجا دد هک یرگییدصخشیظن زا ارن

 نآ ریثأت وم زیلات ر وئن یرنهتضهن
 ایلاتیا ریخا هلاسهدیامنیس رد

(0) 

 و تاعلاطم هیلک : دریگیم

 دوریم رامشب درادن یمایتو هدت

 ناک اهتاکلپ نيا یود و ءارنا
 رههک هتشاذک اجب یپدد ییرشبا د یدایز
 هک نارگید دنک رکق اپن اب دهاوخب هاک

 دای زا دن رتکیدزت واب ایو دنته رتولج
 یددقبامیزو رماعابتجارد

 زا رباهک تسا هدشدایز تسد هتشررهرد
 راک اههتشد نیادد ندرک هولج و تیصخش

 ریص اهلاس دیاب رگید ۰ تسیت یسک ره
 دی ودهعماجز) رتک رزب سخشكي ات درک
 ولج نامرهق هشیمه هک یماهملیف نیارب اب
 ام و دناهنافا رگید دن داذگیم اممشچ
 میداد تسود ظاحلنآ زا ارهناسفا طقف

 قیاقحو دنک یم مرگ رس ادام یک كيهک
 هک مهیمک تدمیارب ادزود دوآ جت دوخلت
 میناوتیبن یسلو درییمردب نامدایزا هدش
 نامدوخ عامتجا دد امرتشیب هک مینک راکنا

 عامتجانیه هشوک نارازه زونه ومیقرغ
 هدود یگدن زهک مینادیمن وميسانشیمن اد

 نادن زرف دوریماجکی و داد یلکشهچ ام
 روطچ و تشاد دنهاوخ یهارهچ ادرف ام
 نیا اب ام ایآ ؛ دننک یم تداضت امیود
 هب اد اهن و نامدوخ « یزورما یکدنز
 اعقاو میناوتیم هکتيا ایو ميشکيمیتخبدب
 اهنآ و نامدوخ یورب اد تشپپ یاهدد
 زاب اداهددنیا میناوتیمرک | ؟ مییاشگب
 رظنب هک یهاد نیلوا ؟ تیچشهادمینک
 نتخانش هدمآ نیب عقاو نادنم رتهو هفسالف

 اب ات تسا رضاح یکدنزو دوجوممضو
 اب ناکما دح ات الوا نآ بویع نتفایرد
 هشیدسجتاب ینان دو درک ءزرابم بویع
 الوصا ابن] ندرک ادییو بویعنیا یاه
 و تسپ اد یبیع هنوک ره یابن و دشدرءاد
 بیع زا یل اخببت رت نیدب 1 دیدعپ یاههعءاج

 تفردنهاوخ

 درومو دوشیم هملاطمهلاس

 نابدرن نیا ناکلپ نیل وا طقف اهن ۲ تام
 تیاهن یب تقی شرس هک ت

 هاگت درادن ابی

 نیمهیا رب. دنادرک یقن و

 اه تسلاروتان واهتیلائد
 وو دیدج یاه تسیااثروث
 او آیو < ویروک ابابد و « هدنارک

 ار نیمز» و «لانیمدژد و
 رو ژ یقیقح یاه هنحص دن دیش وک
 ۲ یاهنشور هیاسو بویع مامتاب
 شعب مناوخیمت نم اجنیا رد تک
 ] متکب هراب نیاردءزادنا

 اب نیل وا مب
 نیاب ی «دوکن و د

 روظتم نی-هب یا همانزود
 یخ اار همان زو دزا ین وتس ره

 ۵ تسا یفاک

 ردو دنداد مدرعدا یصاخع ون و

 نابذاب و اهنآ یکدنززا
 اهدعب دنتشون ناتسادو

 صوت رد نوچ تسیلادوتات
 یدایز یداک هزید مدرم
 : یاه هنحص هدافت -۱ دروم

 زب هداعلاقوف هک

 7 ات رد میل ا دوتان
 یاه هنحص زا ارمدرع

 دان یلایخ و عتاوریغو
 هجوتمو .دنادرک ود

 نیا یارب مهیصوصخم
 امنیستحیدراو هکنیاذا



 | یو هم
 |دشرهوش هناخ ر

 روتکیو ۰ دداذگ دهاوخن  تسو
 وسایتلا هچره ودیود وال
 رس هریخ نز ثنس ل درد؛در

 شرطاخب یرکب رکقهکنیاات درنیرب
 ورا وداد یک داوناخ نوناک تسناونودیسر

 تلفط( هنوگچدین ادیم .دزاس مر
 را زه جنب و تصش سوفاو ترسح نادازهاب

 ها لب وتشادرب شکتابباسح زاردلد

 یاق لو مهشرهات دیرخ دیدج للجم
 یاجب اد شیاپ دناوتب و دنکش

 یاهلجم. !دراذگب دیدج هن اغ
 راپظا همناخ رد «

 یتاق افت |نینچ دعبنم هک تساهدرک یراودیم

 هتشوت اد رب

 هیلک دوشت دوبجم رچیمروتکی وات دیاب
 زا یدج یاه هناخ یالاب ادشکن اب باسح
 الهدب تسد

 !تیقاد
 یدیدجیاغوغ دوویل اهدداه زودنیا

 نونک ات "هک (ورن ومنیلب رم) ۰ تساء
 ؛ دشیم بوم دوویااهبیقرنودب هخلم

 تاپ یلایریک تخت نآ زا تساهدشراجا
 -نا ویمام ) شدیدج بیقد لوبقب دهدمآ

 نوتک ات (ندودنآ ویمام) .دهدردنت (نددد
 ءدپعب یکچوکیاهلد ملیفود یکیرد )
 ورا دمان (اشاب یکت ای )اهن 7 زا یکی هک هتن ر
 درک یرک ءوشع یردقب (یمام)ملیف نیادد

 یداعریق وبیجع زی
 یاهماین رد طقنولک ات

 فالغا دریتتفهراب نیا «درگیم

 تسدرب رج و هدیشک ماین زاریش
 هدرو ] ردناشب دن ادب راک زا داعد و هتنرگ
 هلاوش > ملبف دد دا نت ءرآ. ۰۱ تسا
 ح ۳ ریب یی دان یاهسایا «شویهایس

 مهنیا .تشا هتفرگ ووب دتحرب

 یلعسدنورتخب داتب طوب ره یخی راتیاهماین
 شراژآب اه زود نیا هک ناتساگنا

 ابزنایئاکب هکی و هتخادنادود ادراوا

 اب تاقد سو هک ءدبسدیت اجب شداک الاحد

 اروا شکعر ۰
 قحمهاش ه؟نی ال دیگ اه رقب تع- ۳

 و وطنبا

 !«جرخلو» زا رتحرحلو
 یکی ددنونک ۱ دب رادعالطا هثبلا

 ریاع نیودلک و رتع یناپبک یاهویدوتسازا
 -رثه هک «حرضل و>ماتب دوشیمهبم یم 0
 دنومداو و < رن رئانال» نآ هدع ناگنشی
 - امثیسو یگن دمایقنیا . دنتسه «مادوپ
 رب جرخ رالد نویلی ۲ نونک ات بوکس
 یدادربملیف ناباپ ان درادلامتحا و هتشاد
 بآ یناپمک یا رب رالد نویلیم ه غلبم نآ
 هکتیا یارب ٩.. ارچ دیادیم ! دروخب
 : ملیف نیا قشمد رهش دوک د تهج اهنت
 نخ او مو رک" حرخ رالدرا زهدصتشه غلبم
 ود شا هنحص نیرتهب یاه رگشل یهایس
 تك رزب رد هک تسا یدادعت زا شی رفن رازه
 < دوطا ریمایاپسوه > ملیف هنحص نیرت
 زیگناتشح و ماقرانیا ! دنا هتشادتک رش
 هک تسا یرصح ودسیب ششوک دادوش
 تیقو.ء ندروآ تسدب یارب دوویلاه
 دن | وتی مهدیاشو درو] یم لیعب دوخ قباس
 هچ یسک ... دنک دیدجت | دشمظعنا دود
 ؟ دن ادیم

 ییمسیدادربلیف یاه ینایک و تسامرک
 راز اببع ون نیاذا ملیف ود یکی مادک رهدنلک
 هت ناتسلگنا خیدات یتق ودبالا .دننک هضرع
 دنهاوخ ..و نابلآ و هسنارف هجوتم«دیشک
 .دسرب امووشک تب وتمه یزور دیاشو «دش

 !خی رات مهنیا
 یزود هک دیدرک یمن رکف زک ره

 :دینک اشابت لیامش ولکشنیاب اد(دلنآ [)
 دوشیم هچ اما ..!روطنیمه مهامدوخ.. «ه

 زا هک یسکع نیرت ابیز و نیرتهب مهنیا
 تساهدیسد امتسدب « ندود ناو یمام»



 رفن هدنیا

 هراتسهدو ؛دوخ هن ایلاسمودن ار

 + تک
 دروم«ه زا شب مودنارث رد نیارد هک

 یم یفرم* و نیمم <

 زا هک تسایدوسنا زیم دریک یمر)رق هجوت
 نارید«بیصنناک داتسنیا یاهملیف شیامن

 هدیقع و رظن هتبلا ۰ تسا هدشاه امثیس
 هب اد ناشئاد دوخ هبونب هک -نایچاشامت
 نایرجنیاددزین دنا هتخیر ابنیس قودنص

 هجوتابقون هلجم زیت لاسما .تسین ریثأت یب
 هک ار« امتیسهدنیآ هداتسهد»الاب تاکت هب
 بک یریک ملاعترپشدمب یاهلاسرد املسم
 یمین ونک فو رهمناک داتس یابب و هدومن
 یحرشمادک رههراب ردو هدرک یفرعم؛ دنسد
 :دسریم زی زعناک دنن |وخ رظنب كني اهک هتشاگن

 ندوبیهیرد وا
 ردپ ویدنله ردامكي زا لبقلاس ۲ ء

 نا رعف و رحه
 ۳ ۲ رنهاوخ دوخ فرصت هضبق رد | راکب رم[ یامنیس هدنن" هک یاس زا

 تالیصحت . دشدل وتم ك

 دنچ رد ودناسرمامتاب نا
 ؛ یاهلررد ملف و دید رک رهاظت

 م کی رمآب

 ردیودورب

 ددهک یماگتشهدرک تر
 یزاب < یو. همانعب

 ریهشناد رک راک رلبا و
 یا-ةیا یارب اد وا

 ع مور ردتالیطمت و ملیف ر
 لاس هک دوب ملیف تیبه ردو در

 و دوب در ارراکسوا فورعم هز

 مادختسا

 ح هتشذ

 ۰ تفایسفقل لاس نزهخ
 اس

 نی رتهب

 ملیف یس ندوبپه یرددوا

 تراک وب یرفهقافتاب اد مانیرباسدو

 مامتاب تن وماراپ یناپمک رد ندل وه مایلیوو
 تسا هدیناسر

 ارامانكم یکام
 راددوخ ترهش رغالوهزید رتخد نیا

 هلجم دلج یود هک شیاهسکعزا یکیزآ لچیمنورداک
 .درو[ تسدبدشپاچ فیال

 یاهرت تردامنیسملامب دوروز| شیپات
 رد و دوب یفورعم اتبت رکیزاب یودورپ
 رپ وتوا» هک دوب اههمانشی من نیءمهزا یکی
 لدنی رت مهم ودی دنسب اروا یزاب 4 رگنیم
 و درک لوحم واب اد < تسا یب ]هام ملیف
 ملیف نیادد شیل اعیزای هطسا وب « یک ام»
 .دی اب رب اد شیپ لاسراکسو |هزی اجدوب كيدزت

 یلورک تاب
 تفرككروی وینب یگلاسهدنسز|یل و دشاب یم ان | ولیسذپ لها ذایلک سی رک دنن امزین وا

 . داد همادا اجن [ دداردوخ تالیصحت و
 ءدوبت یزاب نونک اتهک یمهم یاهملیفدرک تک رش ینویزیولت همانشیامن دنچرد سیم
 نید تک ررش اب «هناخز|لوی» :زادنت رایع
 - دنبو لاکی زومملیفو سیل ول یرج و نیت رام
 ینولک یرامزودتک رشاب «خرسیاهبادوج

 337 دوب دنهاوخادرف ناگ راتس
 امنسو راتس

 لر < هقرخ » بوکسامنیس ملیف
 ٩0۳ لاس ددنآ هطساوب هک درک
 اچیدنونک | دیدرک راکسوا هزیاج
 رانکی زاب سن رپ  ملین ددیزاب لوذشم

 لاب نازوس
 یا هثداحرد هتشذک لاس

 اداد تسدزا اردوخ یاب وهدش
 اردو هتفرءاد یعونصم یاه
 هدیقع روم|ناک ربخ .دنک یم
 * هناتخبشوخ راوک ان هنداح
 داختنا هدمعلیلد و درک نادنچ ود
 , ۰ دشابیم هتداح نیمه تسیل

 دد نونک |لاب نازوس



 هدنب [ ناگشیب ده

۰ 
 ۰۰۰ش رتفش رعم گو ۵ رز

 (لق هعقصزاب
 ۱۳۹ 1 رم دوتکب و اب 1

 تسا یزاب لونشم « یشحوسا

 تر سس نا
 زا شیب ودشابء

 یفلتخم یاهلذش

 هدهع رب | دساب لو ویدادیک
 شاهدامل |قوف یتابیز هلعس

 رد یتیمها یبهانوک لدوا م 7

 « اخ راک سبس . دوب «انتعای ناولمد ,ر :

 شیامزآ یاربوتسب وا اب یدادرارت و
 یمن ل وط قید دنچ زا شیب هک كج وک لر

 یل ودادواب «ابیذو تنطدب و ملیفردد
 ] و درک اد دوخ راک ندش رهاظ هقیتددذج تره

 ] زیپ ورتم درو تسدب یرظنیب
 ] ردتسما ر تاعافت را » ملیف رد یممملر هلصا

 | لو كدام دیو دراچید تک رثاب
 ۱ ۲ ۶ درگ لوحموابندلام
 ارث ] لوا یاهلدهک دشاب یم«نوداگب رب»
 | ۰ دن رادهدپمب « یلک نج» و «نوسناجناو»

 | تلایاژا لیج 7 نب رهشرد شیب لاس ۸ ۱ یرودلآ
 ۱ و زج هشیمه هسردع ردو دم ایندب اینا ولیسب
 تسدرب زرایسب یزاب نیاردودوبلابتوف میت

 ایبملک هناخ راک هک دوب هطسا و نیمهب ود 1
 تفرک رظن رد« نادیمدرم» ملیفیا رب ادو
 «نادیمدرم» مایفددیزاب زادمب یرودل[
 لب اقملد رد ود ومن دقعثم ایبملک اب یدادرا رف
 ربا « جا ودزاع ون  مایف رد یدیل اهیدوج

 . دش رهاظ هروکا

 -و تاپ ) بیظن ملیف نیدنچرد سب
 رارکتارن] داذگب> و ورتملوصحم( كيام
 زا « نوسیما یداس سیم » و «مب 1

 افیا |دیمپماتیسنیاهلد ایبیلک تالوصحم
 تن وماراپ و رن را و هن اخ راک ودردنو ک |دوبن
 | هتشرف ام) و( كنجدای رف )یاهملیف تیث رشب
 .دنکیمیزاب ار(میدوب

 لچیم نورماک
 ] « دشاب یم هتسد نیا رفن نیرخآ

 كچ وک رسب شقن رد یزاب زادمب لچیمنو رم
 ( ربع كي نایاپ)ملیفددجدامكي ردرف

 مارک یمن اتسارثا
 دی دج

 یود درم)ناوتیم وا یاهملیف نیر ژا.تفایین وزفشت رهش ر
 ملیذدد یزاب لونشم نونکا لچیم نو رهاک "3 رب مان |(یدارفلی دوک )و(درک حادد)ا ۱۳۳ نوک( لرسباس
 .تسا «هریزدو ریظن یب دیک

 یلک سیرگ
 < ربظ طسو » فورعم ملیفرد راب نیل وا یارسب و دشابیم ایناولیسنب لها زا

 (۲ ۵ هحفصرد هبقب)

 ۱م رامش

 رارافدب وبد - نیرک نیج - زوردنا اناد
 هتفه هم + دهدیم شرازگ اکیرمآ رد امربغب« سنایاپاپویافآ هکیدوطب

 صوصخم نلاس رد ات دم۲ لمعب یتوعد ناشیاژا رت داوناددا رب یناپنک فرطزا لبت
 (لگنج ردللود ) یگن دودیدجملیف شیامندهاش و هدیناسرمهب روضحدی| رج نی ریخم
 هک نآ زا یتسق وء.دش هیپت راوافدی ویدوز و ردن ]ان د؛نی رک نیجتک رشب ملیف نی |.دنشاب
 . تسا هتفک یزادربلیف یدایز تابحژ اب لحمدوخرد«تساقی رف]یاهلگنچب طوب رم
 یفناپک هقباسابنادرک راک «لاشرام حرج «لگتجددلل ودو هثداحرپ وجیهمملیفناد رک راک
 .تسا هدرک ین ادرک راک دملیف نیا رت دا وناددا رب ین اپمک رد داب نیا هک تسا تن وماداب

 تسا ملیف یلخاد یاه هنحص زایکی نسنآزیم لوغثم « لاشرام جرج
 بس ۷ حفص



 1 یاه رتک | راکاب هک مینیب
 ررواد شیامندن |هدرکن یزاب وااب

 /اهرد هک یهتدرس یبهاتوک یاه
 ۱ اهنآب تسا هتشاد یر!زاب
 اذگ شیابت

 اب هد رک هک هکتار

 نایمنآ زا هک دنهدم ناشن پابچ دایزرادت+ اهنآ
 ۲۳۵ طاقت .«یسنانیماد هداتسرفایندطاق ن

 90 ددیلداچ »۰6 رغ ود یارب نازابرس هده

 [3۳6 نایادخرسب ملیف ددنیلباچ هچ وهنج هپج رد
 ازقن اف ناتساد یودزاریخا مایف هداقتح امنیت نیا زار

 و ملقب < نایادخزا یرتخد

 ارب ی و رب تمح زب و سابتت |
 نیا هناتخیشوخ اما دوب

 یاههدافتسا ءوس و ول داچ یمیدت

 سکج رب ز و رماهدشاهن ۲ ب جز

 |اقب اسهک یلهدعنآ زا هچ رک و 9 تب 0 ۳
 و رک دنددوآ درا ویل داچ راث ۲ ی

 4مادا شب وخ فب رش رب
 ٌ ] یلودنتسه هلئمنيا
 |وشدزلوک ناوت یمن ا دی دات هک
 ] دد یدیدرتلبات ریغو زراب لاالد
 1 كش هن وک ره هک دراددوج و

 !نابخات دل «دشیم رتف و رع«هک ین

 هک ی :اک نایمزا ابصوصخب ومدرماپ ودید رک یم رتمضاوتم .ریغ و یناپک ان ورتشیب تیقوم یاه
 اهن ]و ۳ را یصا-خ فاطمنا هشعرناب شتاتسد

 تس دیابددنک
 4 وا یمیدق یاهملیف زا هک تخادتارکفب اد و, دوب هدیسردوخ هج رد یهتن ۱

 ۳( تو یلی)ادرکیم -  ی وداداهنآ وهدرک هدافتما ءوس رپبدندیشوک یم نیمصاختمنیف رطنا ژاب رس

 ۱۳۹ لیسو دیشوپیمار .دنهدشی امن مدنچ اب یارب تسه هک تروص تعدد .دن روآ كنچب ادیزوریپ هدش ,تسق

 ۱۱۹۳۳ یسخسدرد نا دزیخ
 نیا و دیشک ین تااجخ

 گیم ممهدوخیارباد یت و
 ۰ < یجی دیلبب » زیت

 امآ زا داچد و «زویهیر»
 یناسک هدع نیا

 تامحز هدیسدهویمز|
 وتمحز رتارب یدامتم
 سا دوب هدرو] تسدب شا
 ولک زا هکنیا

 یساراچ رات] و اهملیفهک

 مایفنبا میزوت تا زاومب همان زور «ام
 یبلا- طم نتش و ء ورش مه تالجمو اه مه تسد رد تسد 4

 رتمک هکیروطب دندومن یل داچ هوابرو ید دندزیم مدق

 ۶ اب هتشادن دوج و یت افیلبت نینچ
 یک دزب هب رض رهآ نیمه دیاشهک دروآ تمدب یترهش ءاتوک تدمرو _. دونویاححوررب

 -نآ ات )شایلامنیسیکدنزهرود مایترو تعابدددوآدداو (ینایو روپانداو حند

 یزورپ تنچ -دوبهدرواین تسدب( نامز هدذ صدسحهک هچنآ زا رتدوزهک دیدرگ
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 ۳ ظع ذاو داک ادف نذ نیا یگدنزغارچ 29 هداجزا ار یداعدرقب دوب نکنم
 دزاسرو رفمو هتخاسفرحن« یناک دن ز ءحص دد رک شوماخ هتشذگ دوخ

 نادهب یلداچیلو دیاباد ۱۷-۱۹۱۰یاهلاس دودح

 ,ز نیادداریز,
 یگهدع؛ول راچمان ندش گن اهج .دونیمراتفر  زادتارب نامتاخ و

 7 زاداچ» .دنک هدافتس
 .دوب ۹

 راچ لامعا نیرت قید
 دن دیلقت هک تسن ادیمت
 ۱ ]تساو نود دیاب
 وخ لحم ردات

 اروصرپب . دشاب

 > تسدزا ودرواین



 یناریا ناگشیپ رنه

 زد رسیاه ز
 لونخشم هلجع ۱

 تب كيلع

 هک دوب هدشن

 میهید هبدداو

 لدیاغیایارب ارا

 تا هایجشا مانف 1

 رظتنمهک میهید 4۱میاهد

 ال یلاهداب دووبن فرح
 نو هقدح زا ینامهچ

 ر ٩۱ تشاد داهظا هدم

 هجوتم اریز دین
 مناخمد رک ضرع»-۱مدش

 باختن |ملیف لوال دیا ربا

 مد وت نآ ربا » وید وتسا هب هاصاف ال؛
 امدید رک وی دانسندن | وخ لوغشم و تف ر « ملیف
 لوا درم پیت ذا همانشیامن هملاطم زا دم

 ویدوتسا هبو دمآ ششوخ یلیخ ملیفن
 رطاخب ارشرس تسارضاح هک درک دانش
 لوا هلحورگ۱ دشارتب هتزا لدنیا یاغ
 ردا رب وهک یماگنه اما دندیدنخ وا هب هه
 < یئاق[»نیازااروادنتف ای رصمدوخ مر.

 كيلررد ملیفنیادد میهید دنتشاد رذح
 ؛ دیدرگ ره ظ راک ادف و هدیدجن ر_ردام
 یضاد ملیفنیا ددشی زاب زا یلد
 ابتشا» ملف زونه

 ؟وو بست

 دوب هدیسرن نایاب < «
 یتخبشوخ نیهاش هبترم نیمود یار
 ردیزابیارب ادواو تسشن شر ید

 یونوچامادندرک توعد «بادرک > من
 رضاح درکیم یزاب رتاثت رد مفو» 1

 تهج ثیمهب و دیدرگن ملیف ن ارد یزا
 ( یون تنیذ )هب ملیف نیا دد اد دا *
 دندش هجوتم ملیف ن ناب ای زا دم اما 2

 !ملیف كيزج تسا زیچ همه تا دی
 1دیل دودتداد يتارییفت وی رانس رده
 روجم اد وا و دندرک قلخ میهید *

 هک یزیچاهنتو دندومن ملیف نیادد 2
 ددادداب ملیف نیاژا میهید نیمم نو

 شماری"۱ 

 یاپلر یاغیا زاهک یناربا هشیب رندهاه
 و و رم دن رغه « میبد نیهیم»

 میبد نیهم یاهسکع نیرتهب و نیرخآ زا یکی
 و یبت رءات و یمظن یب اتامه یزاب و دنپ

 ملیف زادعب ! تسا مليفنیا ناک دننک هیهت

 اهتدم زاهک ابه یاس سیر «بادرک »
 هیهت اد ءانپیم> مایف تشاد میمصت لبق

 ینذ شیپ رنه لابندب هک دوب اهتدمو دیامت

 دیاین ءافیااد لد نیا دنا هک تشگیم
 یس ودر رد کود تشکپ هکن" زا سپ

 ددملیفنیا یا رب ادوا دید اد میهید یزاب
 ملیف نیا رنیامن لواشدداما تفرگ یظن

 مجید مدرم «۱هتالع» یادن دوب كيدزن
 رخآ ات ملیفلواژا| ریذا ددرک دوخب تیسن

 و هالک ودندیشک توس نایچاشامت ردقن 7

 یادص میهیدهک دندرک بات رپاوهب شفک
 رخآ ددو دیدار شدوخ هن و دینشاد ملیف
 یکار- یعمج هتسد «!نادنمقالعد لف رس

 و دندرب شروی یو فرطب فطل راهظا
 یوهک دندرک باترپوا فرطب لک ردقن]
 نیدومام زیپ هرخدلاب و دوب هدشجیک یلکی

 میهید یلو دنداد تاجن ار وا یماظتتا

 شیب | ری زدربن شب اوخ حبصات شن 7 هژادن اژا شیب

 1و هتعا و هه الت هک زاموب لاعهرخ
 بلجار مدرم هجوت هک دنک تک رخ 2 یلق

 نیا ذا دعب هلصافالب تروص رهرد , دنک
 دندرک توعد هداک یویدوتسا هبادوا ملبف

 اهنیسهداتس

 سیزنادرگ ودمه كچو دا کا
 رت ار یااریا ف

 تمدس»
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 دیس انش)

 دل وال د < ربدقت » مایق ردات
 ملبف نیا ذا میهید دریک ءدهمب
 دراد اد اههرطاخ نب رتدب

 یوپدوتسا ددملیف نیا اربذ
 یلئاسو هن وک رهدت اف هک دربلا

 میهید ۰, دشیم هتشادرب دوب
 رد«ریدقت> رد یزاب زادعب

 درکن تک رش یرگید مایف
 هک شیب یستدم هکنیاات

 < ملبث ناریا » ویدوتسا
 نایاب > ملیف هبمت لوذشم
 ددیکچوک لددوب «اهجنر
 طقف هک تشاددوج ومایف نیا

  هافناارن ] تسااوتیم میهید
 ناک دننک هیچت امادیام

 نآ یکچوک یارب اد لد
 اهتدم درک دهاوخت لوبق

 هکتیا ات دندوب نادرک رص

 لامک و ژرلو سرت دا زهاب

 نی اددی اب داهنشیپ یدیموا
 رد میپید ودن دون واب ادلد

 و جوک لد تفک باوج
 راه هکلیدرادندوج و كرزب

 دوجو كچوک و كرزب هشيپ
 ملیف ۱هکیعف ومامشو دراد

 دیهاوغن ادوا رخ[ تاظحعلات دینب هب ار

 ژونم میپ.د زین لاسما نیدرو رف رد ۱ دید

 هک دوب هدرکت مامت | ردیع دیدزاب ودبد

 وب ا» هعانشیامن رد یر. رک یاضاقتب انب

 دش رهاظ «تخد سو» لررد «اتبسیع

 رارف مومع لابقتسا دروم همانذیامن نیا

 اصخش زی ین وبامه ترضحبلعا یتحو تف رک
 ارث[ و هدشامرف فب رشت كنهرف رتاثتهب

 هّلک ربت شیابن ژادمب و دندومرف هظحالم

 دقفاد روما و میپبد هلمجنما رن ]ناگشیپ رثه

 نایاب شیامننیا زوتهیل ودنداد را رق دوخ

 داژرهشیویدوتسا فرط]|هک دوبهدیسرت
 < رد دزد > ملیفرد یزاب داهنشیپ واهب
 نیاربهوالع تسمامت همین زونه «؟دیدرک

 < یلالطرصع»> یوبدوتسا رد لاح نعرد

 دشابم<ءارسک > ملیفدد یژاب لوفسم زین
 دعآ دهاوخ راژاب یدوزب هک

 دادرک و داتفدوقالغا تیحزامیپید

 تیعتومیسداف یاهملیف ناکشیپ رنه نایمرد
 دورغ و ریکت همپنآ زاد دداد یصوصخب
 ید هد هاهلف نانکی زاب زا یضعب یاجیب

 .تف و ره هک تسا لصا نیسهیورو تست یرت|

 دنمرنه هشپ رتهكي یب ددویدوتسا نا ری دم

 دن و جم میهيدغارب هرسکیدنشاب اعدایب و

 کتیا 4تا

۳ 
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 نوت د یاه ک ر
 یناساد یاببلق و
 زاب دش دن

 یک و درکیت ژواجت

 د یاهلیف . دون ینالوط
 یتواقت اهنت متسیب

 نایاب رصتخم تایاکحو هاتوک یاپناتساد

 هک درک باجی| ناک دننک هیپت جایتحا دیسر
 ینالوط زا رظنف رصار فلتخم یاهناتساد
 دننک باختنا یدادربملننیارب اهن ندوب

 درا ولأیرص یاپملیف نیتسخت بیرت

 < نسیدا» یناک ۱٩۱۳ ددراب نیل

 یرم یاربهک ینداوح ) مانبیلایرس ملیت
 نیا تحت یلو درک هیهت ( داتفا قافتا
 فلتخم هاتوک یاهملبق یرس كي ناونع

 ملف

 نانامرهق ظاحل زا طقف هک دشهداد

 دن دوب طوب رممهب تایئزج یضعی و ناتساد

 تتاددحاو لایرس كيارن]دوبن نکسو
 تسدب یبوخ تیقفومملیف نیاتروصرهرد

 ملیف هیهت رکفب همههک دش بجومو دروآ
 ۱ب ملیف نامهزآ دشاب یاهدرپهح هلصافالب هک یملیف . دندقی ینالوط یاه

 ۳ یراورسلیف نفوكينکتهک جیردتب  یا-هارجا-مد دمآهد
 |تروصژامه لایرس یاهبلیف درکیم فورمم كيلس لنلک
 هو دندشیمجزاخ دوخهدننزو زیم یانعمب لایرس يا وا

 33, یورب بلاجو دنب ایئد زا دمب یاهلاسردو دوخیم بوسحم یمقاو
 918 ریدوتسا لاقتنا ابیتةوهرخالاب باجب هتورسیب یاهلایرس زا یلیس نآ
 راصتفازک رمت كيدوویلاهب اکیرم همانشیابن هن وکدیههک تشک ناور اهابنیس
 تزوص اکیرمآ یفارک وت انیسرد یرادربمیف مقومردو تشادن ینیعم ناتساد و
 ۳وصتمو یلاکیرمآ یاهملیتهلک نآب دیسریم شرطاخب یزیچره سک ره
 ژاو دنتفای همسوت یفرکش دوطب هتخ مدرم هک مه تقورهاتو دو زنایم
 ۱ رثک ادحیئامنیس یاهربیدت وینف ادیپ همادا ناتسادهیقب یداد رببلیف دندشمن
 ۱ یا لیفدد هک یناگشیپرنه دندون نیرتدمآ ردرپ ونب رت دوهشمزاالثم !درکیم
 هه لغآ دندشیمرهاظ هدود نیا تیزارو هدش هتخاس زورمااتهک یلایرس
 کیرمآ یاشیس هدومز[ ورهام یدص هک دربمان ناوتیماد «یرالدنویلیم
 وب اهلایرستفرثیپ للعزا یکی املم ۰ ور؟شنابحاص دیاع سلاخدوس دصتفه
 گمزا دوب اهنآ یراکهو دوجد راپچ)لصن تشه دددوب رارق لواملیف نیا
 وارنداو - مایلیونداو اهن زاهک یبیجع لابقتسا یلو دوش هیهت (هدرب
 ۱1 - ننیلود تربره - ولو هیپت « « لآ وجویم» هاگنب دمآ لسب نآ
  -لیرم كنارف -دنوبسدمایلید ناتسادهک تخادنا رکفب ارملیفنآ هدننک
 ]ترا - سیدنل نلوک - منداف سپ تبتاع و دهدب شک لصف هدزای هباد
 و - نکناد مایلیو - درانیم  دندانفا سفنزاو هتخ مدرمهک لصف ۲ ؛زا
 شومارف نامرپق هرخالاب شیابن نایاب و دنتشادرب ناشرسزا تسد
 اد جاملاتدراگبر» لایرس ۱ دندرک مالعااد

 یدودنآ زا

 زا <

 رو

 نارودرد لایرس هکلم تیاولرپ د -

 ۱۳هرامش



 یلک دوطب ولای رس«قلعا
 یداک و دوک دداچد ین ۱

 یار, طقف لایرس یا
 ملیف نوچ

 بلاج یاههنحص و جیهمت

 «دندرگیم ناربجاد مابف
 | نینچ دشاب قطان یملیف

۲ 9 2 

 ۳و دن هجوم
 |)ناکم ۱ اهملب

 ۱ ررگم تاک رحوزیم] قارغا
 تروص رهرد هدسریم رظاب د

 ۱ زورما ات قطان عارتخا

 ۱۳3 یلالرس مهذونه دو مرا
 ۱۹۰۰۰ و ۱۹۳۰ تب هلصان رد اپ

 دوس و دندش مسقاو هجوت دروم
 تروصرهدردیل و دندرو ت

 دن هرح لایقتما هک درک د

 عارتخا اب لای رسیاملیف دو[
 تفای لیلقت

 رد ند رک

۵ 9 
 وادص زا قطان یاپلاب رس نیل وا رد

 نادود لمه زاب دشن یدایز
 ها رزا رتشب !دیچاشامت هک دشیم
 تداوحلومرف ودنهد دارف رئا

 | ژوتهامنیسهدرپ دنیامت ظفح ارل 3
 قرط رپب هکدوب یدادباقن ناداوس ذارب
 , ورسبمادمهک محرب نانز دمو دنتخاتبم
 ۱ یناپمک یاهویدوتسا رد !دنتف وکیم مههلک

  مهمیاهلایرس هدننک هیهتهک «توکسام
 یادصدوباپرب یرشحمراک تدم مامترد دوب
 ناذداتشا رخشوک دایرفو نیحو رجم «اان
 مادمسامس یادصو سیلپ لیبموتا ریفصو
 .تسد یاهدعزوررخ ] ردو دیچبب یم مهدد
 . صوصخمردزا هتسب هلک ورسو هتسکشابد
 ۱ یولج و دندشیم جداخ اه رگشل یهابس
 نینچرد !دنتف رگیم دزم ویدوتسا قودنم
 رد نادیم ارابجا اهمئاخ یمیخو تبعتر»
 لیق ذا لایرس یاه هکلمو دندرک یلاح

 دروفکیی یسول -دلان ورتور-تیا دل!
 زا هک زءلهنله (دروفکیب یرهرهاوخ)

 یلصا شق و لوالردءهب هب ۱۰۱۳ ل"
 دوشیاجدنتشادداوخ راصحن | رداد اهلایر-
 یناگشی ره ودنداد نشخ و روسج نادر
 - درانیمنک - نوارب كمیناج ل ۱2

 رلیم رتلاوو لاهلومكج - سنر>
 [دیب یلاوارف تیقفوم و ترهش رصع نا

 یضعب یارب لمع نادیم نمیدد
 یدحات زی دنمرنهوراک هزات ناگشی, ره

 ِ رج دروآ تسدب یتیب وبحملای رس ماش هسدد یزاباب < نی وناج»

 99۱ ۳ نلراسسیروب تم
 ملاعرد كره مه یزوک ولالبو لیتس ۶
 ادمب دندرو] تسدب یئاه تیقنوم لایر7

 فل رک سیدوب و تنرب جرج» ند ۲

 . دوب

 لادب وزدندش هتسخ اهلایرسرد یزایذا
 تسو یژوگ ولالب و دنتفر رتءژات یاهملیف
 مایقچنپ رد جیردتبو تشادن ربدوخ راک زا
 لداهت 7 یاتراهجدد هک درک یزاب لایرس

 اسب
 رتناموک د ملیف زیف تبث روشک رد ۰

 هیهت ی زا جراخ ) مانب یرگید
 زا و تسا یگند مامت ملیفنیا تسا هدش
 یدادربملیف تب رظانمو یعیبط یاههنحص
 .تسایماشابتو بلاج دوخعوت دد وهدش

 ایلیا
 | یاییزءداتس< ینینابمایاناولیم» ۰

 بسک ی ریظن یب ترهش !ریخا هک یمایلاتیا
 ملیفرد یزاب لونشم نونکا تسا هدرک
 لباقم لر دشابیم < انآ یاربیرهوش »
 (یتوریجوبیسام) هدهمب ینینایماپ اناولیم
 ( وجگنج سول اتداپسا ) ملیف هشیپرنه
 یرازتات وهدمآ > .تساهدش راذگ او
 . دراد تک رشملبفنبا دد زین

 رخ ایل اتیایدمک هشیپ رنه < وتوت > +
 تک رش ( ودهدایی زا یناتساد)مانب یملیف رد
 (ملیف سک ول )ین ابمک ۱دملیف نیا تساهدرک
 ابد یاهرازأب یدوزب وهدرک هیهت ایلاتیا
 . دش دهاوخ رداص

 ۹ نا ربا

 نادرک راک «نایکیچاخلکوماس» ۰
 (تشک زاب) و ( زا ربشژا یرتخد) یاهملیف
 ءادزاپچ) ملیف نایاپ ذا سپ درادرظت رد
 هیهت (اداس) مانپ یرگید ملیف (تداوح
 مولعم ربغا ملیف ناکشیپرثه زوئه دیامت
 درادهدیقع < نایکیچاخ لل وماس و . دن |هدشن
 دش دهاوخ یملیف نب رتهب (اداس) ملفهک
 .تسا هدرک هبهن اصخش نونک ات هک

 اکیرمآ
 رود وب یت دمهک « لعا ردنیل از ور«

 ینابک فرط زا درکین تک زشیلبف
 ملیف رد ۲" دش توعد (وا - ك - رآ)
 اد لوا لد ( نارتخد موجه ) یگنرمایت
 ( وا ك- دآ) یناپک . دیابن ءافیا
 هقیرط هک یتدوصرد دراد رظن ود نیئچمه
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 ًاهنیس هراتس
 تفاردهدهم اد یاهناویدع یتخمو دنشن اد
 اهندم زا سپهک میدیدیم ادوا یمجتیددو
 راز! تسد هرخالاب یرسهریخو یسنجدب
 (-.تسیدآ )حالطصاب و هتشادرب (۱)تشزیاه
 لوصحم-ودناشتشگ زای) ۱ تسا .دش ملبف
 ووسیژرنمضود (لبیسن رپ ویدوتسا <
 ۰ لیق ذاتماص نارودبرجمو كدزب یاه
 ۱ دواچیر - لاشرام جرج - كيادناو
 وادنتشادرب لایرس هیبتزا ثسدمه پدوت
 یرتماهنآ نیت وامع زا رفن ود یکی اهتت
 دندادهمادا دوخراکب تنب رسنیسا و رولیت
 یسودودوب رک لوفشم ۱۹:۸ لاساتیل وام
 1 یلامرهقیاهل ای رسایبملک ین ابمک رو مهزونه
 1 ۱ .دنک یم هیب*

 ۹ رویت وب ؛قلعان ما رتخا هیل و!یاهلاسرد
 هبن رم وداد «نیلوپ تارطخ» ملیف لاس
 ناکشیب رثه ژا یاهدعنآ لابندب ود رک هیهت

 . و تونیک امیکای - لاهلوم كج لثم میدق |
 هدننک هفختسدو ملبف ردرزیرف ترباد "

 . نان مهنارهت ردهک )«نتنهآ هجنی» اب
 رود «لاهنوج> هدند رک تک رش (دش هداد
 و تفرک هدهمیار كجوک لدكي ملیفنیا
 دیدنسادوا نی ودلک لک وماس دعب لاسدنچ
 ٩٩۹۳ لاس رد.دون شماهضتسا اسرو
 اه ردیرنوانج دوهشم هدنناوخ ویوب واک
 رهشاب) حبش یروطاررپمامانب دوخ لابرس
 یاهلیف زا یبیجعبیک رتهک دش رهاظ (نایرپ
 -ووک یو .دوب یملع یاههناسقاو نرتسو
 وزجیفنم شه كي یزابزا سی زین ناکی
 رارت كيلب اید یلابک لایر- نانامرهق
 ریز دوشک » فورعم لایرس ردو تف رک
 . درک یزابارلوالد «ایدد

 ۰. یاهلاسزایکی ناوتیماد۱۳لاس
 . لاسنیادددرک بوصحملاب رسخی وات ناشخرد
  نودروک شالف روهشملاب رس هیهتاب لاسرویل وی
 و یراکتبا ینعممامتب یملیف هک ( هقعاص)
 ۱و تسدب یک دزب یزوریپ دوب هقباس
 جیهزا لاس وی وب ملف نیا هیهتیا رب
 هیهتردو درکن داذگ ورف یجرخو
 رم هنحممسجت -ناگشیپ رثه باختنا
 "تفر راکب تمحز و تقدیردقب ژاتن وم
 اادرسب هنحص لاس۱ ۸ زا سپ مهزونه
 - رب و مهم یاهملیئزا كيچيه كينکت
 ووخیممهب اهابن دینت و » لیبق زا < یملع»
 ِ .دسرین نآیای |
 ههقاص» زا لبق هک تسناددیاب ۱
 یاه یموگشیپ ساساربیئاهلایرس |

 >اسیموجن یاههناسفا ونادنشن اد
  مقا و هجوت درومنادنچ یل و
 البلاس وین وی < هقعاص»
 عوت نیازامم |
 تیمها "
 درو



 بن وه 2
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 و هو ۵

 می  هع نک اب /

 # بد دو درب رد دا دچ دچ چ

 دن زاد رپ یم هشیب رثه كي ,باختنا هب « نآ

 نامركي یود زا دوشیمدارت یتقو
 روطنابه سخش نیا « ددرگ یراد ربدل ۱ 5 ۳

 یلاههنحص یورزا ۰ دناوخمار نامر

 اف فااتمات تکه منسما یا ره
 حرط دا دتفخیم , دو نس

 تایت زجهب یمک دمب . دشکیمیکچوک یاه

 روسیژر تروشماب هاگن[ ودنکیم هفاضا نآ

 دزادربیمنآ لیمکت هب ملیف نادرک راک و

 رد رفن اه هد هک دشکیم یئاجب راک و

 ریدم)تسدریز نآ ندرک هدامآ ومیظنت

 تقو عرسارد ات دن زادرپیم راکب (حرط

 دادرپملیف هب تبوندعب .دنیامن رضاح اد نآ
 زا اد دوخ یتدوشم رظن زین وا دسربم

 هتفرگ سکع دیابهک یهیوازو رظن هطق

 تای رظن نیا مامتهجیتن ودرادیم زا ربا دوش

 دهاشمملیف رد هک دب

 و هنارهام یروطب تایلمع نی

 است ادتبا زا هک دریگیم ماجنا هناداتسا

 هج وچیهب یچاشامت كيت
 نیا كيکاب و ددرگب

 عقاو ملیفهژوس ریث
 من رم هوحت هجوتم
 تحت ادیدش نیحا رط

 راک تقیفحرد ,دوشیم هصالخاب هنحصح| طع ك

 زا هک یحطس ویلک عالطا كياب اي و ناتساد

 هدش هتفرگ رظن رد ملیف عوضوم تداوح

 رس تسا هدیا هاب لنعن

 ناتساد عوتولحم زا لواهجددرد یمومع

 عوقو طبحم لحم تایصوصخ زا سیسو

 هک یروطن ] زا یکچوک یامن دودو ناتساد

 ۰ دهدیمتسدب دبایب هدرپ یورب دی اب ملیف

 هک د ونشب طفف هنحص حارطكب یتفوالثم

 مرگ هطقت كي ددتسا یل هری زج ملیق دوحم

 ای تسایئایرد نادزدع امتجا لجمهک ریس

 یاسیلک كي رد ملیف هئحص نیرتمه» هکنيا

 حرطتلکسا یدوف « اجن | كرزب

 درگ

 ب چ چ ۷

۱0 
 انق « رامشژاا هبقب

 ۱۳۳ رک هوم راکب هدامآ و هتشب
 یدادر,.لیف و ملیف راک هچ رهقی رطنبدب دد رگیم

 رتشیب رها تایئزج و دوریمولج وبدوتسا رد

 نامه«دد رگیمرت صععء
 اه هنحص تان

 مها رف و هدش
 1 زت یاپب

 هناضا نآب هظعلب هظحا و
 نامه زا )یدادرب سکعماگشهات ددر

 هدامآ زیچ همه مق ومنآ دد هک (صوصخب هنحص
 ۰ تسا راکب رضاحو

 اقبسن هک یدادربملیف یویدوتسا ره
 دراد هنحصح| رطهدزا ود ابهدالق |؛دشاب موم

 زا رفن كي ملیف ره هیپهتب عو رش ماکنههک

 و رظن تسحرب ار هدنعتیل وئسم هدعنیبه

 ندرگ رب ویدوتسا ناک دنن اد رک دیدحالص

 مزال ۰ دهدبهتاخ وزاغآ | دراکو هتف رک

 یرفن هدزا ودهد هدعنیازا هک تسین رک ذتب

 «دن رادصصخت یصومخب هتشررد مادک ره

 كي یا رب | راه هنحصدلن | وت یم طقف یهورک

 كيیا رب رگیدیم هدع؛دننک هدامآ كيمک ملیف

 ۱ اذهیلعسق و كيژارت ملی

 مهمیأه هنحصز | ادتب | اههنحصیحا رط

 < 6(:۱۷۲۸ 5ع4> ۷ هک ملیف یساسا و
 ۰ دد رگبیمع و رشتسا موسوم

 یتدوشم رظن ابدیاب امتح اهحرطنیا

 مایف هدننک هیپتاب ان ایحاودوسب ژر؛داد ربملیق

 نیا ذا یضعب دشاب را رت هجن اذچ و هدش هتخاس

 - ملیف ویدوتسا طیحمژ| جحداخرد اههنحص

 یرگیدتاثی# زت و دوک داملسم؛ددرک یدادرب

 لخاد رد هک هچن" اب الماک هک دراد مزال

 لکشیدب اب و هدوب زی ابعمدراد دوج و وید وتسا

 : ددرک هیهتیرگید

 نیح | رطنیا یداکمه و كمك ان هرخالاب

 راک اهن تسدریز هک یرفن اههد واههنحص

 و دوشیم هیت رظن دروم روک دادننکیم
 یم تانیلزت وناگشیپ رنه هلیسوب روسیژر
 رد یروطا رناتسادساسح تاب زج دشوک

 رتشیپ هچ ره هک دشب رف بیا رنآ ودن اجنگب ملیف

 ماجن ارس ودوش عقا و رت ر ومنایچ اش امت رظن رد
 امنیس ملاعمانمک نادنهرنهنیا تن اعتسا اب

 و خلت قیاقح ودوشیمهدن زی رات هک تسا

 شذک نی ریش ماهبا هدرسپتشی زا یرشب
 .دنکیمیل امندوخ هدمآ نوریب

 .ژ رد دم تیمهآ

 اه هنعیص

 هدادآ یکیدرن رد
 وفشمراکب نآ دد اههحص

 7 نوتفال
 ۱ دانک یاههناخ هک
 ناشن ۱1۹۰لاس

 سر



 یقیسوم و امنیس

 ی ملیفرهنت» كن

 6اهملیف ای7

 یاا«اردان

 یع اددا ناجی رپ اما شو
 كر۰ ۰ تساددرم« دتسب ایم یه

 نیا دا یکی باضتا۱ یارب

 و تدوص یا

 شو زا « نتفر
 نددوخ ولتولت و ندوبنازیوآ زا ؛ مد
 یوصتم هک نف اههدزا هرخالاب و ابتسد

 و درک یه كمك
 اعیئاتیب سح هک لماک ظاحا

 اباما
 یارب یرصنع مینکیم س

 تسا یرصب یاههدبد

 . دروآ یم دوجوب دنکیم ءاضرا ار
 ح اه نیا دوجو

 مزال قو هنحص رت لماک نایب و فیصو
 یماکنه ! یدآ . مهم ۱۳ تسا

 دشب دن | یم هدب رگیم « درغیمرتک را «
 تایحور یود زا هدرب امهک تب

 كرم یداوب اددوخ دهاوخیمهک درم
 میشاب هتشادرب دزادناب

 یاه زاس یهارمه هب یهذ یاهزاس
 ...دنیا رسیم اریک دنزو قشعهنا رت ید
 مرگ یاپخولک یود ددرم و دیماان در

 نامسآ ریزردوشخب تایح باتن ۲ لب
 خرس یابلک دانک زا و نرکل

 یوسب دن راد یموصعم هنایق هک یشحد
 تسالوهجم زین شدوخ یارب هل _یلد*

 ۰ تساییز مک دن ز ردقچ. درابسیمء
 هک تسایزیچ نیا .تسیل نآ ذا رنالاب

 دنک یم نایب ارن] كيزوم هنحص نیا
 هشچ رس دیما زا هک تسیاهارت یلوا

 تسا نکسم هک اد یتوکسكيزوم ۰ دد
 دشاب مهبم وینعمیب هدن وضو +

۳ 
 قشع هنارت زا نوحشم توکس
 دنک ی ماد یلعم « دریگیم ناج « ددرگبیم

 اب

 ب یار

 دهاوخبم روک دم ژانسرپ هک اسنآ
 یتسهنیب هزرابمكي زوم دنک داضنا مس
 همفصو یهجونیرتمب اب ۱۵-۰
 مدهیب تسپ رد لبع راکتبا هظسل نیادد
 یفاص هسجنطقن ادنامرهت تسا یقی ةرسو#*

 ۱1 یرامش

 یسا ماینذآ مف یساسا 13
 ۱ ته یسانمش رز ومیاداد ۳

 هک تسایقبسو» ؛ تست شیپ هدربیدددد
 اهل] دنتخشوخ ردقچ کی ی رپ هو رس تسب اد وا و درگیم اد دا نابیر 3

 زاب همین اددوخ نامشچ اه هی
 ۴ زا رامدیس رثه رذچ كرد یاربو هدر
 نیا رد اهتآ تلشیب دنبلطیمكمک
 نان یابی اردوخ
 زا هک یرنا زاو

 | رد هک

 شو

 ماگ

 دشدنهاوخدوغب دوخ ز هتف رک همشچ رس
 هی لر تسا رداث امنیم رد یقیسوم

 هدادلد ود دینی یم دنک عافیا ادروگشی
 نمچیو » هل یب ااحردیگابیز هچای رد رانک رد
 یا هافشاع زا و ذ دن |هدیشک ارد
 :.م فرح ناشادب یاضعا مامت دنا وذشم
 و قشع ودنآ یاهتسد و ایا و اهمشچذا
 یقیوم تاظحل نیارد دوا رآ یم تیحم
 قشعاقن لسناب وو نلیو ینآ .] نحلاپ
 یاهلاب یود رب ی وک دیارس یم
 قشع هنحصدما رخ ی هدف ناگتشرف
 یم قثع ام نایفج ء دراد هعادا یزاب
 همناودمب هیاندنچاب هققد دنچ اما دننی
 ۶ وصان یت داددهاوخیود یزیگنا مغ
 عقو-م نیا رد تسا زجاع نآ كرد زا
 ویداشو قشع. دهدیم نحل ریبغت كيزوم
 یهز یاهژاس دوشیم وحم مک مک یلابیز
 اب « ساب رتنک و طقن دندرگیم شوماخ
 ار هنیمژ دوخ با رطضا رب و مب یادص

 اهنید هراتس
 یداب یاه زاس ۴ مک « تسا هدرک ظفح

 دن وشیم ی لبق هلی ز دداو یسم دعب وی
 ناسه اس نادشچ تان اپ رج نب ما رد
 سح اه شوگ اما دنب یم ادبا هند
 رد یاهداح هک دنک یم
 رابه تسرد

 تساعوقو فر
 یحس تامدقم مایت 4 یعثوم ن

 لوتخ و هدخ ایم موقولابیرق دا
 اب یراگتیانج بیق»و تسا هدشن ضوههنحع
 هنایق

 هنادادوخ شقیافیاب كي زوم مه زاب
 هفاف كيناونس یقیسوم اجنیا رد دهدیم

 رکن زرط و تیهام
 رسکاو ) یسجاشامت یارب اد فیرح ود
 دشیدنب رت هاقبعامنبس رثهب یچاشامت
 دنک یم وک زاب ( دن ونش می وگب یتسیاب
 لاحنیعدد هک یا هدنشبیا رب یقیسوم ژاب
 دهدیم همادا یئوگشیپ هب دونش,م بوخ
 اب اما « دراد هفادا فیرح ود ددوخودژ
 طساوا زا ماهرک زیگتا مغ یاون
 ار كيژارت یاهمتاو ددوخ ودزژ هحح

 یقبسوم ... دنا رتسک یماممشچ شیپ مک مک
 اضا تسا هدیسو دوخ ناجیه یالعا دحب

 هاگ ان . دس رمشوگب رتشپ كيژارت هنیمز
 بلق دز تبرض كياب راکتیانج بیقد
 رانک رد لبق یاهظحل ات هک اد یناوج

 (۲5 هحفصرد هیقب]

 ساندناورو ساتش



 ,دید رگ دقعنموااب مایف نیا ددیزاب یارب مزالداددارق

 !هد روجن تسد هریزج

 «ام را > یویدوتس| نیصصختمز | هدمکب ۱۹: ٩لاسدد
 باغتن| اد یبسانملحمملیف نیایارب ات دندمآ ایلاتیاپ
 ریژادایل اتیاریازجو لحاوسمامت روظنمنی|یا رب ودننک
 ءرب زج ردا رملیفنی|هک دشرا رقیتدمز |دعب و دندراذگ اب
 ب هکیماگنه اما دن دادرب «یرباک>
 دید رگ شوعناشمیسصت یلگبدن دیسر لبان جیلخ ردعفاو
 هدروخن تسدویمیدق شی اهن امتخاس مامتهرب زجنیا | ریز
 یرسکی لیدبت نونک |هک یرپاک هریزج سکعرب ودوب
 ز یاهالیو
 رهزادتفا یمافنامهدجیه نرق ددملیف ناتساد نوچ
 : .دوببسانم ملیفنیا یارب رظن هطقن

 !ب اجیاههنحص و لووقعلا ریحم تایلمع
 دوب اهلاس هک تاوارک كينو رتسکتل ترب یارب

 ملیفنیا یک مستایلع دندوب هدومن كرت ادكربس هنحص

 هک اد ینایلمع ( رتسکتل ترب ) اصوصخم دوب لکشم یلیخ
 مه كريسدد یتح دوخ رمعتدم مامت رددنک یمملیف نیا رد

 نلاب یود رد هکب|هنحصرد اصوصختم تسا هدادن ماجن |

 و هتفای ها دنآب ندرت رتنک هدیدرک نردموابی

 یک ریس تایلمعتسا روبجم نیمززا| یرتءهاجنپ هلصاف رد

 نیا دد یزاب زااتتف رک میصت داب نیدنچ یو دهدماجت|
 نیاذایتمسق دددوخ هکیئاجن ]زا اما دیامن یچیپ رس ملیف
 هک مهردق ره اد تایلبعنیادشروبجم دوب كيرش ملیف
 نیا دد زین بلاج یاههتحصادهدماجن | دشاب كال رطخ

 ۶-٩ تساهنحص اهن[ نیرتهب و دوشیمهدید دایزملیف
 (ترب)بیقعت هبكنفت وكنات و پوت اب زاب رسنادرک كي
 كنچ زا یک ریس تایلبعاب اهتآ یلودن زادرپیم < كين > و
 تسا كيدزن هک ریت وس رخآ رد ودننکیم دارف اهنآ
 روصحم یریگیهام دوتكيدد ادنازاب رس دن وش راتف رک
 هک یماگنه زا تست رابع زرت رگید بل اج هنحم.دنب امت یم

 و دزرم < ادورک نوداب » یتشکب نلاباب « ترب»
 اد شیابیز هقوشمم < وللوناک > « شیاقند كمکب
 دهدیم تاجت

 اندیفد زا

 ملیف ینف دداک
 <« شوپ خرس یتایدد دزد > ملبف

 هلبسوب و < كامد وبس ترب اد» ین ادرک راک

 ۱دنآ ناتساد وهدشهیهت < تچه دل وداه>

 نیاكي )لومتسا هتشون < یبیک دنالورد ربث

 طسوتب و هتخاس « نیولآ دا دملیف

 كات وم رالبف رتک را ربهد) «نوسیتاع ریوم»
 نآ شیاننتده۰ تساهدشیربهد( ندنل

 ناددارپ ) هناخراک هلیسوب و هقیقد۱ ۰:
 نیا .تساهدش رشدنم اید رسا رسرد(رت داو

 داددهاوخناشن سک د امنیسیدوزب ۱دملیف

 ایل اتیآ
 ایبذ هداتم موناکتم اناولس» هو

 رد (وبمام) ملیفرد یزابزا سپ دوهشمو
 ربا رب دد) مانب یرگید ملیفدد دداد رظن

 ملیفسک ولیناینک ۰ دیامن تک رش (داوید

 لد . درک دهاوخ هیهت ادملیفنیا ایلاتیا

 هشيب رته هدهمب اد وناگنم اناولیس لباقم
 هدرک داذک او (یدا زتان وتهدمآ ) فو رعم

 درد قافتاب شیپ لاس دنچ قوت حوز . دنا

 , دن ووب هدشرهاظ (دزدیونیل وسوم)ملیف

 یودوش
 ًاریخا یوروش (ملیفسم) یتاک «م

 هبادعاسدوا ددیئارجام» یگن دمامت ملیف
 ناگشیب رنه .تساهدرک دداصایت دیاهدا زاب

 1 فوصت ورک لیاکبم» نوچیس وددوهشم

 + دن دادتک رشنآ رد <« یکسلف ودوب ود» و
 لر ۲

 یکیوزج هیلاح كيزکم دوشک
 ابتد رد ملیف ناکدنزاس نی رتک دزب زا

 فقورعم یناپک ربخا و دوشیم بوم
 دوعص) مانب یملیف هیهنب تسد «اسالک
 - رثه قوف ملیفدد .تسا هدز(نامس۲ هب
 (ددا ربالیل)نوجیدوهشم ودنم رتهناکشیب
 لوایاهشقن داد هدبع (سوک دامنابتسا)و

 لیثا رسا

 .تسایملیف مان (دقدنلب درمحنب) »۶ ۱:

 لوتسم لیارسا روشک درد نونکا هک |:

 ] نآ قورممناگشیپ رنه . دنتسه نآ هیهت
 ران اشوش) و( نو دآ نو داش) زادنت رابع



 هک تسا یملیفمات «ربب ولمشم» ۰ ۳

 یم نآ هیهت لونشم ناتسودنهرد نونک |

 <« باتپم»یدنهفورممناگشیپ رذه تک رش

 .دیاملیمهیهت یگن ر هقب رطب «باربوسو و

 نام[
 نامل] رد« ملیف كوزره» ویدوتسا +

۳: 

 دیناتتم " هل روپشم ن 1

 1 د < كورباتآ » و «خیلورف واتسوک >
 . دن داد تک رش نآ دد «فندراک دلیه

 ۱ یدنچ ینادل یابیز هداتس فتدراک دلبه

 ۶ ۶ وداجن امیلک یاهف رب » یلاکی رماملبق رد ن

 دوب هدش رها

 هسنا رق
 ناهانک > ۰

 (وب ول نلدام)كا رتشاب هسن ۱ رف ددنونک ۱ هک

 دنتسه نآ هیهنلونشم (ربایویرتاه)و ۳
 رهشیاهب دادهدن شه داب رد ملیف ناتساد [

 اهبش نیا دد هک ین سیدا 3
 .دشابب تینا 5

 هیک رت ٍ:
 ملیف تعلص هبلاح هک هیک رت روشک ۶ ا

 ۷ تساا هدرک یدایز یقر
 دوخ یاج«یزوربب> تمظعاب ملیف شیامن (:
 زاب اه روشک ریاس یاپملبف نایم رد اد [:
 نیرتهب ذا ی د «یزوریب > ملیف درگ :

 تک رش اب هک تسا هبک رت تالوصحم (:
 رد «نایزتاربداودادو «نایزوتدابوت» :

 . تسا هدش هیهت هیک رت دوشک

 0 لا رنوف ملیف ناتس ودنه < ید وه» یتاپمک دنشاب

 1 (داعهانک )مانی تسایم 1

۳ 

 اه هلیم زا(ترب)هشيمهاهكريسرد «دنیامنن د ذگ ورق

 تدم نیا ددیو رایاپهنت و تف ریمالاب دنلب یاهتانطو

 تار دیدرک امتیسدرا و( رتسکنل ترب )هک نآ زادعب ودوب ( كي )
 ملیف ردزیناردوخ تسوددشاب هک یوحن رهب تفرک میمعت
 لعشم)ملیف رد ری وهک دوب وا هیصوتیورودهدتک رشاه
 خرس یئایدددزد) یگن دمامت ملیف دددن دادتک رش(نامک و
 دشیم هیهت نآ دد ملیف نیاهک یئوردوتسا نوچ مه (شوپ
 (تاوارک كين ) دوب (امرون )مانب شرسمه و(تربب )قلعتم
 هظحا رفن ودنب | ملیف نیا رددی امن یاب ملیق نیادد دش رضاح
 نیوشاب رگیدکی افتاب و هدشن ادج رگیدکی زا یا
 زوعپ عنا وهمامت رب تسناش دوخب صوصخم هک یئاپی راک
 دن د رگیم

 هدید یک دزب نلاب ملیف یاه هنحص زا یکیدد
 ناتیباک) وهدوب لص ونآ هب یک دزب یاهباتطهک دوشیم
 یتشک هنحصیورب لحاس زا نآ هلیسوب شتاتسودو(ولاو
 فرصاپهامنلاب نیا نتخاس یارب . دنبآ یمدورف نمشد
 مهدجیهنرق ردملیف نیا ناتساد نوچ وهدشتمحز و تق و
 ینلابتیل وا یودزا ادنلاب نیاح رط اذل دتفایمنافتا
 هسنا رف رد( هیفلگن وم)نا ددا رب هلیسوب ۱۸۸۳ لاسردهک
 مرک یاوه زا ارنآ نوددو هدرک سابتقادوب هدشهتخاس
 ودوشدنلب نامسآب موزل مقومرد یناسآب ات دندرک رپ
 حطس زا یرتمهاجنپ هلصاف دد نا اب نیا عتاوم زا یضعب رد

 دوشیمهدهاشم ایردوآ نیمز

 ۵رزال هفیپ راه کار
 نایچاشامت (شوپ خرس یئایدد دزد ) ملیف رد

 یئانشآ یلایورا دیدج هشيب رنه كياب دابتیل وا یارب
 -1و!)نوک مدنک و ابیزهشیپ رنهنیا .درک دنهاوخ لصاح
 لپاقم لر مايفنیا دددابنيل وا یاری و درادمات ( كوت راب
 دشابیمناتس راجمله!یودی امن یم عافبا!ر(رتسکنا ترب)
 وتسا هدوب رتاثت وامنیس هشیپ رذه یگلاس هدزناش زاو
 یدمک یا همانشیاءن یژاب لوتشممدرهش رد هکیماگنه
 ادوف و فشک ( رتسکنا ترب ) هلیسوبدوب (دیفس و هایس)مانب

 رارق «الثو-ناک» هلمح درومشوپخرد یئابرد دزد

 ۱۱ هدامش سس



 اب

 ینادهش جر با یاقآ
 رس فا اطلا

 تافل مس

 هبارروسیژد وناد را ک الی: ژاب وک
 هدنی ] یاههرامشزا یکی رد

 ردامقا ودامدلیده اینا
 ودوب هدرک یزاب و
 تسدزاا رقباس« هسک وس>ن

 هلجمدلجیوروا سکع پاچ
 ون اب هداب رد کان ایثاث

 زا مهام هداد

 ۰ ميیلطيم ترذعم

 ددنونک ات یرامشیب بلاطم میپید نیهه
 مه زاب اذپمم هدیسرپاچب تالجم و دیآرج
 میاهدرک هل

 یهاشریکا لیعمسایاقآ
 ریصقتاهناتسرهش هب هلجم ندیسررید

 مهیئاشیس ی ءاههقح .تسا هک دابم هتاغتسب

 ینارک دوج واب !مشچب
 رضاح ایشمه زاب «هناشباج

 تعاطاار اش رعا

۳ 
 و روا رت

 لایر "دیتسیت

 و ذغاک

 ۱دی زادرپ دوخبوبحم هلجم یا رب

 (نادمه) یرهچ ونم دوبب یا
 ناگشیپ رنه هیلک مانو سکع پ

 داتفه لقاال نینالو یسدافب برفو قرش
 !!درادمزال یرتمرا زه راموط
 یوت ربهتشر ف هزیشود

 ین رفیلاک یزوریب» ملیف سکعپاچ
 .درادن یفطل رگید ن و[ شیامن زا سپ

 ریگناهج ورود را وسیب لعدمحم ناب اقآ

 (ناداب) (وهلادبع
 پاچ و ودن ارب نوا رام لاححرش جرد

 دعب یاههدامش هبادنمک رب و سکع

 مینکیم لوک وم

 تسودقرب رهچونم یاقآ
 اش لثم « ام ناک دنناوخ هیلک 0

 اهنتهندننک یدادب رخ ددع جنب ددع كي یاجب
 یگند اد هلجم دلجیود تسناوت میهاوخ
 یگتفهروطب و هنحصه ۲ دد ارن آ هکلپ مینک
 ناک دنناوخ میلیبب هبات .درک میهاوخ رشتنم
 -اتساد(دن ریگیم یمیصت هچهراب نیادد زپ زع

 دداد ناکما.دبتسررفب اد دوخ یهاکف یاهت
 .دوشپاچ هک

 یدعاس هلاتیانع یاقآ
 لیاقم لد «۱تلادع هچنپ» ملیف رد

 یزاب «نایاد نیلتاک » ار نوسیم زییج
 ردارب لرمه < عاقتنا ءرد» ملیف رد در کش
 « رک او تب اد» موح رمهدهمب رتکاترب

 مههلجم نیالا ویتسف ددتک رش طب ارشدوب
 دشدهاوخمولعم یدوزب
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 ۰ سیا
 یمشاه دمحم یاقآ

 هدوننم هموحرم لاح حرش پاچ
 زا ؟دداد یفطل هچ رگید < زتن ومایرام»

 مها رثیانیضرد ۰ دیهاوخب هدن ز ناک داتس
 هناخمامح ناورد « زتن ومای دام هک دینادب

 .تفک یکدنز دوردب شا

 لدابرد نیسح یاقآ
 اضرهاش ناب ایخ ملیق 7 »۹

 ملیف سدا-پ
 دوخ دبال - ۲ تسا دیشمج تخت نابایخ

 !هن |دنسپادخ سکع پ
 . تسین ام حالصب نادنچهلجم دلجیود

 یرجنسزی ورپیاقآ
 هحفصراپهچ تسیتدمهک دیئامرفیم هظحالم
 راپچیدوزب دوریمدیما .میاهد و زفا هلجمرب

 ناتچمهنآ تمیق ومینک هفاشا رکید هحفص
 بوبحم ناک راتس لاح حرش دنامب تباث

 . دشده|وخجرد كيدزن هدنی] رد زین امش

 مدقم رایسهر اضریاق ۲
 ات هلج«یلاطم هرابرد امشرظن راپظا

 تساهدش تیاعر ؛ هدوب رودقم هک یاهژادن|

 سردآ و اناید امنیس بتج

 داچ هک دین | دیممهامش

 فی رشت هلجم رتفدب رصع زورکی هچنانچ
 هک یبلاطم هدابدد مبناوتیمرتپب دیروایب

 . مینک تحب  دیراد رابتخا رد

 یمتسرهلاتردق یاق
 هدپس اهملیف هدنن زیاههنحص روسناس

 یهاک هچنانچ و تسا هطوب رم نو,سیک
 یناریا یاپملیف رد یئاه هنحصنینچ تاقوا

 یداگنالپسرن ارد ؛ دوشهدید یجداخ ای
 یاه هرامشرک | نیضدد

 رهدبل | وتیم دی دادن مزال اددوخ مردو لوا
 . دیشورفب اب لابد ۱۲ تمیقپ اد مادک

 یاقآ
 هرامشنیا زا هک 9

 .تساهدش هلجم بلاطهد را و هل اقمرسمهژاب

 (نابشصا) ناک ر۰ هلاحور یاقآ
 دزد- اتاوایاه - هماندپع یاپمایف دد

 -نیارب وادن ومدابیترتب ادلوایاپل رشد

 3 دیارنه لپ و زدراودا تننیو
 هک تسا یلاسدنچ مه لب ه یا رش . دندرک
 دنکیمن یزاب اهملیف رد 9

 نایاب اب كيد هزیش
 یناپیک رد نونکا ویاماینیجریو - ۳
 رد یزاب لوغشم یلجل ] ریپ قافتاب رتراو
 نیرخآ - ۲ دشابیم «یاهره رغاس» ملیف
 هدرک تک رش نآ ددندوتاترامهک یملبف
 . درادمان «نلادک ام»

 تسا نیرومام

 امهط كنش وهیاقآ
 < ؟یو ریماجک > ملیف

 و ملیف وناریا امنیس
 هدادشی امن سک د امنیسرد

 الف مهیلبجسات یاهآ
 لب رمذا یاهاات ملیف
 . تسا هدیسرت

 ِح  ق

 دادشیام ارنآ اناید
 ایردب مهیلاپودا یاه

 > لثم ؛ ی لئات

 اما اه مانب تاقبام
 دینک هعجا رهدوخ یناش

 م رگیدرابکی همتاخرد
 اچ زا امئیس هداتسهلحم

 راخ وین اریا ناکشیپ رنه



 ناگشیپرنه یفرعم

 زور : زا

 زا هکنیا زا

 بل اجملیف ود< زرتنب و یلش

 یناکمد و < یدا رف

 هچرک
 ان ایحا وهدینشار شم

 مينيساد « تاتن

 سادا
 هدیدوا زا زین ملیفود

 و وا یز ردقنب | یل وب دا ۱ یزاب ردق پ

 13 اهل وسرپ ی می

 شقن ملیف ود نیادد یو

 بلج درک افیا اداهن

 دوب هدرکن ار نا

 نیاددزرتنب و یلشیزاب دب اش

 تهج نیا زا رتشیب اه ملین
 هک هدش

 نآرتخد لر داد هدپع یو
 هک دوب یاهداس وءارب

 9 جوتدروم

 دا رف تیانجو سوه ین اب

 تقدرکا الوصا.دن رک رم

 دایز «یلش» دیشاب هد رک
 بساتم دوخ لر یارب

 رثه) یذاب یلو دو
 رخآ ملیف صوصغب مایفود رهردیو هن ادنم
 یچاشآمت ودرک یم یفخما دبسانت مدع نبا

 نوچ] لاحرپب ۰ دومنیم بوذجم تدشبار
 راتساوخ یا هدع قوف ملین ود یاشامت اب

 ویگالطوم رتخد نیا یکدنز یارجام
 شن ادشمقالع رظنب | در شتشذگ رسدن |هدش باذج
 میناسريم

 هب ابئیس یایندرد زورماهک یرتخد

 لاکیو یستسا دوشم <« زرتنب ویلش»
 زد  تفیرکسایل رش» یلبما ماناب لبق

 کی رمآ یدوسیم تلایا زا
 و هشیپ رثه وااددام . دو

 یل ولا نس
 مگ هدید ایندب

 تل وا كرتخد و دوباربا دوهشم هدنناوخ
 درک تک شردام دزن اردوخیرذه هیام

 رد هک تشادل رتشیب لاس هس زونههکب روطعب
 هم یور ناتکدوک تاشیامن زا ید

 اه رتک رزب مومع هک درک یئابن رذه یروط

 ! دندبزک نادندب تریحتشکدا

 هژات ودوب هدش هلاس هدزاب < یلش»
 ؟امرک

 انس لا

 شاهداوناخ هک دوب ندناوخ سرد مر

 رد و دندرک رفس تیلک و رب هب یل وا
 لاس دنچ «یلش» و دندیزک ینکس اجنآ
 لیصحتل |غ ران رهش نیمه هاگشن ادزا ۳

 كروب وین شیاهرفس زا یکی رد . دیدر

 یلغش یوجتسج رد ًادبا یلش هکیلاح رد
 كب ناک دننک هرادا هجوت دروم درب

 اجن] ددودش مقاو هنانز سابل هاگشدر*
 نیاددهدیدرک مادختسا سابل لدم ناونمب

 هکت ابو تشادن شیب لاسهدزناشوا عفو"

 شمارو٩ -

 دوختسناوتیمن دوب بساتم یلغش یاداد
 یگشیپ رثهینعب شی وخ هاوخل د هتشركرتب ار
 دادردنتتامحز همهب نیاربانب دنک داداو
 میلعت یارسب هنابش هاگشزوم7 كي ددو
 هاگشو رفژا هک هچن[ و درک یمیوت مان مارد
 هسردم نیارسیدمهب یتسدود تفرگ یم

 اددوخ لفشمه هلیسوئیدب _ودرک یم میدقت
 درکیملابن دا دشیوخ قوذمه ودومنیم ظفح

 مضونبا همادانوچ < یلش» و تشذک یتدم
 همادامنام ادشیوخ لغش و دیدلکشم ار

 ای رقت درک هدهاشم یگشیپ رنه لیصت
 هسردسمزا هک رسا رد
 رک اهدمهاردوخلفشدی درک لیصحتا |غ راف

 نامساکو یروتب و شقباسره وشابیلش
 ایروتیو ش ارتخد و

 سس افتیس هداتس
 !دوشیم تبحص شاهرابرد رگیدنزره ذاشیب هگبادراتسیگ دنز , یا وام

 زایکی دددوب یتحزرپب و
 یسون مانیودوربیاهرتاتت
 تسدب یکچوک لقش و دون
 زرششی ویلشنیارب انب ددوآ۲

 ناکشیب رته بلغا لشمرین
 ریظن دی اشو)اکی رم یامتیس
 یموبیامنیسناک راتسزا یضعب
 عورشرتاتزا ادنب |(نامدوخ
 لثم مه زاب. تسا هدرک

 یدوزس «ناکشیپ رنهبلغآ
 رثه زا سپ <« یاش د>

 همانثیامن رد یس/امت

 مهب یترهش «ادنیلاژور»
 نادازک راک ناشچو دناسر
 كي بلجمملعب اهویدوتسا

 زا هدافتس| ودیدج هثیپ رثه

 ینابنک ۰ دزقربوا ترهش
 یابقد ههزارت دوزایبلک

 زا سب و دش راکب تسددوخ

 اد < یلش > وگتفگ یتدم
 دروآ رددوخ راملتسا تحت

 یلامنیسیک دن خیداتنآذاو

 دیدرک زاغآ ژرتنیو یلش

 ناگتشیب رنه ورج دمی نیا زا زرتنب و یلش
 یارب شیاهملف لغا و دوب هدمآ ردداز[

 زا یئاهملیف هیهتردهک لاسدوین وی هناخ راک

 ملیفتل وا .دشیمهیهت ددادصصعت الابعوت

 «فعاضمیکدنزو لاس روینوییارب یلش

 نیلکدلانود هک یتربش زاو دوب (وللتا)

 ءزیاج ودومنبسک م لیفنیا درم هشيپ رثه

 نیادد تک رشیارب اد۱۹ ۷ لاس راکسا

 ملیف دن امن بیص یب زین یلش امبط تف رک ملیف
 نادرماب شطباور صوصعب ووا یدعبیاه

 رجنی رک یلدافنوچیناگشیب رنه و روهشم
 ترهشهدمعیل و تخادن اهن اب زرسب روا مات

 ناساک وبروتی واب شجاودزاو یئانش7 وا

 ناشجا ود زا ومررداجن ] ندشانشز | سپ ء دوب

 یلش وکیزکم رد
 شاهداب زد هه ژا شیب هک یرتخد»قل یوب

 حاددژا نيایل وادشهداد< دوش یم تبحص

 راک داب ابنت و فان ماود لاسودزا شب زین
 هک تسا یرتخد یلوشانز نیا زا یلش

 باطخ «ایروتیو »دو شردپ مان تبساشب
 < ژرتنی و یلش »یاهملیئنیرخآ .دنک یم

 و < د)نل آداب« نا ویچاکساس ۳
 هک تسا «چرامكي ردرف» اب « هلماع ته

 هژسیاج هدنرب زیئو لاوبتسف ددریخا 2
 .  ویدوتب «ناقناب زی ریخا . دیدرک یصوصخم

 هک دوب هدش روپهش هردقن 7

 12عوبنان » ملیقوناگنم اتاولبسوناساک
 .تساهدیتاسر نایاب
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 یقرت زوم ر

 میبق أ تسا یطیا رشهچ نوبدم نم تیم ۱ رجنیرگ یلراف ملقب
 یل امنیسكرزب نانادرک راع زا یضعب

 دننکیم هجوت رنه لبم و هقالع هر

 -رنپب لیمو هقالع یاهدع هدیقعس هکبلاحرد
 تا هتعر ما ددیق رت طرشتبل وا یک

 هکنیایا رب طرش نی رتمپمهن نیل وا می

 نتشاد لیلد لیمو هقالع نتشاداهتت هتبلا
 شوما رف دیابن مه ادنیایل و تسیلدادعتسا

 دشابن ین وددروش و ینطاب لیم رک |هک مینک
 داداو اد یاهثشیب رته نا وتیملکم یلیخ

 نا رتخد ونآ رسب زا یرایب .درک ربع هعاداب

 رذه ةب ین سوهكب فرمب اهتت ناوج

 لگشمداک اب یتقو یل و دنا هداتفا یکشیپ

 دناهدش هجاوم نفنیا نایاپیب تامحزو
 ایو هدرک كرتاد دوخ راک اب یکم وا و

 هدش هدنار اهویدوتسا زا

 و یمقاو لیمرک |یلو دنا

 دشاب راک رد ینطاب هقالع

 ط تامحز و تالکشم
 دیحب رفت تروصباسرف

 دوشیم دادویت

 تلع نیل وا نم دوخ
 هناویدقشعا ردوخ تبقف وم
 رن» وامنیس هب هک من |دیمیزا و

 زاقشع نیا . متشاد یگشبپ
 دوب نهدوج ورد شیاپلاس
 مدیدیم هک اد یلیف ره

 و متشگیم رب هن اخب هلصافالب
 دوب هدت امم رطاختب هک اجن ات

 ومد رگیم نی روق دوخ یا رب

 و تاک رح ژا مد ومنیمیمس

 نابایخرد سنک ره تالاح
 ره یابتسژ و داتفر زاو

 هسردم و سوبوتادد سک

 ره پیت ومدادرب قشمرس
 . مداپسب رطاخباد مادک
 رتوم و نیگنس راتفد زا

 نییمص یاهتسژ اي هدادا سیئد نالف
 ات هتفرک ایردرانک رگیهامنالف هداسو

 هسردمشا رف و یمیش ملعم تسدو رس تاک رح
 یهاگ مد رکیهیمس و متشادیسهگن رطاخ ردار

 مورب فلتخم صاخشا نیا دلجب تاقوا زا
 . منک دیلقتاد اهن[ تاک رحو

 یاشابت زا سپ هک منکيمت شومارف
 زرط هک تراک وب یرفیه یابلیف ذا یکی
 یلیخ ملیف نآ ددوا ندرک نشود داگیس
 رد یرشحمهچ دوب هدومن ارم هجوت بلچ

 !مدنازوس ادقاطا زایمین و مدرک اپب هناخ
 مامت رگیدهک متشادس: لاس تسیب زونه
 هناویدتاکرح وا ناشدوخ لوقب هناخ لها
 هک دندرک تقفاوم و دندش هنسخنم <داو

 مناشنب ورف اددوخ رنه شطعنبا

 رتک

 عنام ویدوتسارد یراک ندوب تدوص ردو

 دن وشن نم
 زا یکی «ونایب یلاس» دعب هام دنچ

 عالطا < رن داو» یتاپک لد شخب نا نیدم

 ناوج رسیدنچب ملیفدد یزاب یارب هک داد
 رد وجتسج یتدم زاسپ ۰ دداد جایتحا

 رس .دن داد ناشن نمبادوا قاطا ویدوتسا

 یذفاک یلاسمدش دراوو مدزردب یتشگن |
 مولعمهک یئادصاب ودرک زارد نم فرطب
 بوخ : تفک فلاخماب تسا قفاوم دوبن

 منیب هباتناوخب اد تالمج نیا ۰.. ناجهچب
 و متفرک ارذغاک ؛ هنای یروخیمراک هردب

 یادص ! ایادخ ۰۰ مدرک ندناوخب عورش

 لثمو دمایم رد هاچ هتزا هکنیالثم نم

 هتف را ودشابهدش مامتشک وک هک ین وفاما رک
 مد رک یمسهچ رههک دنامن یفغمو دوب هتسخو

 مبای زابار مدوخ ن3ّژ فرح یداع تلاح

 یلاس هقیقد دنچ زاسپ تدوصرپب ۰ دشن
 رگید بوخ : تفگ و تفرک نمذا ادذغاک
 .مسی وذیم تسیل و زجا دامشمس| ۰: تسین یراک
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 یربخ و...دن امودن امتسیل و زج نممسآ

 یبشدعب لاسود هکنیاات !دشن ویدوتسا زا

 دنچ نم و دوب اپربینشج یناروتسد رد
 یرذهو مدرک تبحص نوف و رکیم تش, هملک
 نادا زگ راک و نالالد زا یکی «نسلیو
 منادیبن ودوب اجن ] دد ناکشیپ رنه دوهشم

 تراک هک درک بلجاد شرظت یاهتکن هچ
 هک درک توعدو داتسرفنم یارباد دوخ

 اضعا

 ۲ میاه رتک دزب » افتاب
 و مو رب وا رتفدب دادرارق

 را و یناپک اب ههامهسداد را رق

 و دادهتسانم تیقفوم زاد

 «ندینش فرح» میوکب

 اد رگ رک تسدرد دناوتب و

 ةاو زد .دیایب

 راک ریاس درومرد . دراذگب

 9 :د زا رددقملا یتحدیابمه
  دنک هدافتسا اهن یاپیل امن
 7 هک یناکشیپ رثه زا دیاب
 ارک قشم رسد-ن داد یرتشیب

 ؛دقف و یراد ربع
 ۶ تفگیم ۱3 راددات



 الاب دداد شکعهک یئابیز هچب رتخد
 فورعم ناک داتس زا یکیدیل ام رفی

 ملیف رثک | هک تسادوویل اه لاکیزومیاهءلبن
 یدنچ و دنا هدادشیامن نا ریادد ادوایاه
 هاردوب هد رو تسکش * قشعددنوچ زین شیب

 یدنچ اما دش هبها دو تف رک شبپ ددادیربد
 یدادربملف هناخراک داهنشب اب هک تشذگن

 یوسب رگید داب ودمآ تیئاپ ناطیشرخ زا
 دوخ قباس یرگ هوشب و تفاتشدوویلام
 -یتب > هب هک یتهابش ظاحل زا وداد همادا
 اب ماقم و هاجرسرباهتدم دداد« لبیرک
 نیا هجیتن اما دندرک دروخ ودز رگیدکی
 - رهودم]( و رن ومتیلی رم) هک دشنیا تباقر
 !داد تسکشادود

 -یم اد هشیپ رنهنیامان هچنانچالاح و
 هدشن لطاب تسپ ریمتلایروداب هارمهدین اد
 «زیاجششضوع رد مهامات دیتسرفپ امیارب
 ,ميلامن میدقت امشب هلجم ههامود

 اظح الم

 «دسانشیماروااب آ»هقباسم ناکدنرب
 مهدزیس هرامش

 یملیف هشیب رثهنیاذا یتدم هک نیا اب
 تک رشدادعت | ذپعمدن دوب هدادن ناشن نا رب ادد
 زا و دوبدایژ اتبست هقباسمنیا ردناک دننک
 صاعشا هقباسمنیا ددناک دننک تک رشنابم
 هژیشود .دن دش هتخانش مهدن رب هعرقدیقب ریز
 ی-قداص یدهم (دزی) سیونشوخ تند
 ( نارهت ) یدزیا زانهشم زیش ود(ناجفصا)
 (دهشم)نایبلا رفصا (نآ رهت) یناحوددر"
 دانق نودبرف ( كارا ) یلابطابطرپچ ون
 ( زیرب)

 لاک ابنرول-حیحص بآ و ج

 لصا دیراژرم

 یناوریف سسح : ملق

 :یهصه 0
 ؟ لیلد هچب وتسم دک دیاهدید نونک ات هک یملیف نب رتهب

 و فنص رهزآ نایجاشامت نیب ددو دوشیم هدادناشن اهابنیسرد فلتخم یابعوضوم اب ناهج فلتخم یاهروشک زا ملیف اهدص هلاسره
 ناگدنن | وخزامادک ره امادسر یمرظنب اه 7هداب ددین وگ انوگ دی اقع هقبط
 نیرتهب ارلآ و دندنسپ هب رتشیب اراهملیف نیاذا یکی تسنکمم زیزع
 یلئالد زین نآ تابثا یارب ًالسو دناهدیدنونک ات هک دننادب یملیف
 ناکدش اوخمومهژا ومی را ذک یمهقباسب اد عوضومنیا ام تشاددنهاوخ
 اد دوش یاه باوج و دنیوج تک رش هقباسم نيا رد هک می دادراظتت |
 ضوع رد و دنداد لاسدا تاقیاسم هرب ادب هدشن لطاب ربست لاید۳ اب
 نیارب طورشم ؛ میرادیم میدقت هلجم هامهمو ماشش ولاسکی بیت رتب دنوش هتخانش اهباوج نیرتهب هیریرحت تئیه رظناب هک یباوج هسب
 . دنکن زواجت نوتسکیزا یلاسرا بلطم هک

 لصا دیداورم نیریش و بلاج و
 نآ یود زا «وت یاررب و ملیف همانشب 7
 ۰ دوشیمرشتنمیدوزب تساهدش بس +

 ۱(یرامش 7

 » تسا هامشش

 مود باوج
 « مس »

 رتمک نوک انوک وب نایم رد
 نم . دشاب بلاج هک تفایناوتیم | دیملیف
 دنچ ما هدیدهک ین وک ان وک یاپملیف نایمرد
 اداهنآ زا یکی هک هدش عقا و مدنسبد روم ملیف

 .منک ی م یفرعم
 داپک دا ماوتكانتشح و و بیپم ینافوط

 هک اد یا هلماح رتخد دیدشیق رب ودعرو
 دیاتشیم لمح مضو یارب ماگشرورب یوسب
 هک اد یدن زرف وا بت[ رد دهدیمرازآ
 درو ایمدوج وب تسا وا هبشکب یزابقشع لصاح
 زاغآ ملیف اجنیا زا دراپس یم ناجدوخو
 ۰ دوشیم

 - ناتساد ( زنکیدزل داچ)مایف نیا رد
 یاتاوت وراحس ملقب یسیلگن | روپشمیا رس
 ناتسادو هتشادرب ع امتج| دسافم زاهد رپ دوخ
 اصوصخ فلتخمیاهژان وس رب بل اتو دا ددوخ
 طیحم رد یبرم نتشادن را ردهک یک دوک
 بتکس دود وشیمدا بش یا هدع داتف رک طحنم

 ( ۱۲ هحفص زا هیغب)
 دانک هک یب وچ یاه قیات و ًاهیتشک هدهادم
 عولطفیضرون ابدن | هتخادن | رگلل هن اخدور
 یدنب نابایخو لیکش یاههن اخ ودیشروخ
 ملیف ناک دنن ادرک دوش ادرما ؛ مظنم یاه
 دوج و یلدمهک دن درک ی مروصتودومن هبتشم

 ۱ تسایقیقح هه و هتشادن
 رد نف نیا یماننادنمرته دروم رد

 + تفک اد «نوبیک كيردسو نا وتیملوا هجرد

 هقباسنیا تدمو دیسد دهاوخ پاچب تبونب هدیسر یاهغساپ

 یم ارق ادیدزد اهنآ
 هک دوشیم هدید ملیف نیادد حوضودو طب
 یتاقبط فالتخا و كنه رف دعو فیتک عامتجا
 قوس |رقهقیداو رد دارفاهک دوشیم ثعاب
 ء دندوخ

 نادا ره وینمشدو هلیک و؛زآ ؛ممط؛سرح
 عاتجا طلغ تی رت لوصحم هک رگیددسافم
 مسجم میتی ملیف ددیزراب وحنب تسا ین ونک
 یزیگنا ناجیهوكاند رد هحفصو دوشیم
 هدز قدو یصاخ یفاکشوم اب یکدنژ زا
 « دوشیه

 یزاب یماتتداهماب املرقوفملیف رد
 ناج) لاسدرخكدوک یزاب اصوصخ دوشیم
 ( زتیت وک كل ا)-( دوبل وا)لدرد(سب ویدرا وه
 . ترباد ) ورب بیجیاههچب ست رشق رد
 .تسا هجوت لب اقرایسب (نتوین

 زاینیب مهمیرک وروکو ظاحلزا ملیف
 یاه داکهاش زا یکی و تسافیرعت زا
 .دشابیمناتسلگن | یداد ربملیف تعنص

 نایدافج یدهم
 . اد شیلامنیسرک ۱۹۱۵ لاسزا<نوبیک >
 .  گدادرپ ملیف هناخراکب یتدمزادمب وع ورش
 تراهمتلعب ودمآ ریامنب ودلک ورتم
 بساثتمیاهلدمداجبا و اه هنحصح رطردهک
 .. ناک دن زاس اه هنعصنیحا رطتسای رب تشاد
 ژوئه ودشراکل ونشم و باختن | لدم
 !یئامشیسیناک دن زژا لاسه۰ هکبدوجو
 یکی و یقاب تمسنیمهزد درذک یم
 1 دو هک تسا یقت ومو نانیمطا لباق
 رو همجا رم واب ناوتیم دراوم
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 یرصمناگشیپ رنه

 ضداتسا هک یدنم رند

 ها دنییه رد

 هرخالاب و درک نم یناوخ هزاوآ زااروا ث

 !> دو تسدب ترهش
3030000409009006 

 هک یلاوخ هزاو۲ شرطلا دیرف

 ناک دازهاش زا یکی دنک یم اعدا!نونک ]

 هتشاد تقیقح مه دیاشو_تسا ژو رهل | لیج

 للاسو مابتاب نوتک اوا یگدنزا ریز دشاب

 كبياتتسا هیبش ناک دازهاغب رتشیب نددم

 قافتاب لبق اهلاس- نادیقیسوموهدنن | وخ

 رصعب زو ردل | لبج زا شاهد ون اغ و رهاوخ

 دن دم

 ی-ةیسوم قوش هک شرهاوخ ودیرف

 هنشد تشاذگ یمن هدوسآ اراهت ۲ یاهظحل

 ود ره ودن د ومت باختن | دوخ یا رب اد یقیسوع

 .دنتشاد رب ماک ءادنیا دد رگیدکی افتاب

 یکلاس ۱5 نسزا ینمی یکدوک زادیرف
 ناوا نامه ددودوب انشآ دوع نتخا وثب

 نونکا هک یلاجات تخاوئیمیب وغب !ددوع

 ملسمو تباث همهرب هدابنیاددیو تراهم

 تسا

 زین دوخ یادصب دیرف هک یئاجن۲ زا

 تیهوم نیا زا دوب لیام«تشادنانیمطا

 ی)ود هک وزرآ نیا ودنک هدافتسا ریت یهلا

 هتشاد اد باهوا ادبع

 ید
 تیبوبحمو ترهش
 . دناژ رلیم اد شیلق دوپ ورات دشاب

 ویمسد سلاجم ردهچ راب نیدنچ نونک ات
 یک دن زنمهک تسا هتفک یداععقاوم رد هچ

 مدرک ع و رشباهول ادبع دیلقتب و دوخیرنه

 (مصاعتحدم)اب داب تل وا یا رب هک یماگشنه

 تشاد اد یورب یداتسا تمع ابی رقتهک

 شدادعتساهک تفک ودب یو دیدرک ورب ور

 طوطح واعگنهآ رد زونه «نابیمسا» ماگتهبان دلرم رثا
 تسا نایامن یبوخب شرطالادیرف هرهچ

 بوخ یلو تساریدتت لیاق كنه7 قلخ رد

 هچ دیابن رظنفرصزاوآ ندناوخ زا

 نیا هک دنابت هتفگ ان تسین بصاتم شیادص

 نارگ دیرقب دوهشم نادیقیسومكب هتنک

 دوخ رای و دیدرگن .سویام یلو دمآ

 دوخیزورما ترهشب هک یئاجاتداد همادا

 تسا هدناوخ هک یا همطقنل وا ۰ دیسر

 ( !منک زاورپ وتیوب متسناوت یم شاک)

 نادازه زورما كنهآ نیمه و تشادمان

 (یبن اصمهمیدب ) رت ات رد سبص .دراد هدن ونش

 ره و تخادرپ راکب هریل  یهام ترچااب

 ویداد ناک دن ونش تفای یم یتصرف مقوم
 تشاد رطاخب دیاب.درو آمدج وب ار«رهاق

 شرها وخدادوریک نیارد هاگچیه دی رف هک
 یاپگنهآ نونکا-ودرکت شومارنار

 وتسا هتخادرپ و هتخاسوا یارب یدایز

 مایف رد وا اب۱۹۳۸لاسرد راب نیتخت

 یدنچ . دون تک رش «ناتاوجیزو یپ>

 رد ودومن دی رفاب یا هیحاصم یداگت رپخلبق
 دب دوب هدیسرپ هک راکن ربخ لاوس خساپ
 هدوب یمقوم هچ اش یکدتژ مایا نیرت

 شیناشیپ رب یهودنارابغ هک دیرف ؛ تسا

 تصا

 :تفک «دوب هتسب شقن

 تسایماگنه نآ و ۱۹6 4 هلوژ۱ زور

 زا اد (نایسا)ینمی مرهاوخدسج هک
 ۱۰ هکنآ دوجوابو دندوبنادیپ هناخدور

 ی لق درذگبم زادگن اجهتداحنیا زا لاس

 .تسیقاب نمبلق ردنآ شحومءرطاخز وته

 و راتس

 ۱ دوشیمهدهاشم هکر ولعب)
 ۰ ( تسا رهاظ یودات" رد

 ناپمسا كرم زا سپ
 هدوبن تک رشینا وا رف یابه

 دوخ هک رصعویدوتسا رد
 مدش هیهت دشابیمنآ ناداد

 |وجیزو رب » زا دنت رابعوا
 د < یناوج یاهوزر۲>

  یرسی هصیدم اب «لسعءام»
 ن  -یز وف یلیل اب «لالد
 یدنفا لیلب >-اک وب دا

 ودا رت نم نمیشی
 رخآ و- ای تمالسب- وداج
 : زا دنت رابع

 ارش نآآ رد رصم ریهشنادنم رته
 هک دوب ملیف نی | هیهت ذا سپ

 .ملیف نیا .دن امیرامیب رتسب

 هک تسا < شعیاهکشا>
 ءداپ دد لبق اهلاس حاجت و

 اومهک ملیف نیا دد. دن درک
 نردلا رغذ میر( هن اقشاع

 لررصمیامنیس ملاع
 رد یدایز تامیاش.دنک
 1 زا یکی و دوشیم هتفک
 ودا جاودزا همیاش دوب
 ع ولخم هاشداپ قو داف كلم

 وب ساسایب الماک مینادیءهک
 |لاس۳۸ هک نیادوجواب
 جاددزاز ونه اذپمم

 یل وهتفاین اددوخ
 ااق رلامچ هیماصاب یو

 ق همه زا همیاش نیا .دد رک

 اد شرعالادی رف نونک ات



 ناتسا زک رم وزاوها یخی رات

 تقهاشیسز ادوخ تب یهشب تبس
 باجبا زاوها تب رهش هکنانچ

 اب زاوها . درادنقث ودنآ رد این

 ناتسزوخ یاه رهش رگید رب هک
 و لماکیامنیسكي هنافسات۰ درا
 یامنیس كي نادقف تساهدیدن دوخب د

 رد امئیس هدیدرک بجوم لوا هج

 و دورن شیپدیاشودیاب هک روطت"۲ زاوم|
 لابقتصا امثیس زا تسا مذال هکننا جن "۲ مد.

 ۳ رارفا زواتهپرهش رددنبامن
 كي ردین امتخاس رظن زااهنآ هد رههک دراد

 یا-ه امنیحزا كيچيهدن دادرارت فیدر

 یاههاگتسد و للجمنلاس یاداد دوک ذم

 تالیکشت رگید و | وه ی وهتو شی
 و دنتسین یعقاو ی

 هعالخ
 ۱ د رکیم بوم

 کت هان نهیه امنیس
 زا وها رپش یاه ۱۰

 هطوحم رد امتیسنیا .دب

 ۳ هجدد اهنآ هه

 عب غاب دانک ددرهش طسو میسر
 (دیم هاگب رفت لحمو یلم
 را رد ادهعه دواد دارت
 هدوسرف نآ نابحاصلامها
 دوجو اب هک یلاح ردهدش
 تاناکماوتا زابتما نتشاد
 یامنیس نیلوم نادارا
 نامتخاساب دنناوت یم هدربمان
 عوضوم نیابنوذک اتنآ نابحاص هنافساتم یلودن رواییدوجوب زاوهاردار امنیس بصاتم و نیرتهی یلاعو زاسون یابنیس
 : یامه راوید هک یدوطب هتشاذگن یمتد

 ره رظن نآ هدیسوب یا هتخت ردو هتخی رو
 ذگهر

 نهم انس یرهاظ تروص تفگ دیاب
 مات

 اهیلدن ۳۹

 یاهامنیس مامت وامذیس نیا دیاب« درک یثد:
 ٌز قبال هک دنزاس اپب یئانب هتخاس نوک زاد اد هنهک و بوطرم یراویدراهچنی )۲

 . هدرپ كيو دیدرک شوماغاهغارچ .. . دشنک كرتادنلاس یجورخروژا دششوماخ ز نیس کد رک شومارف دیابن ان ] اهقارسچ یتقو منکیم اضافت دنتسهنلاس |
 دادشیامت لیفا رکید نلاسهداب ود ۰ دشهدادشی امت ملیف ٍ

 .دشاب زاوها ره

 ] رتولجنارگیهب تبسن شیابن رظن ذا نم
 یهاک امادرادناوارف یتاون رکا و 3
 یمشیابن شرعمب بوخ و شزدا اب یاهمنب

 ! تو ربخ یاهیانهوو ریظ دداذک |
 سس ۱(یرامش "

۹ 

 ِ . سراپامنیس
 نآ سیسات زا لاسدنچزا شیب هک درادما: كي

 هک ی دوجو اب زا وه|نا ریا امنیسد رذک یمن

 دنک یمتموکح زا وها رد یئ امنیس رنه نارحب
 ؟ دخرچیم وحن هچب مدرم حیرق
 . .وخلت جن رب- هعو زم

 قو بیم ارگ
 ییدق نپیم امنیس لثم و دشابیمرهش نیا
 هدازماما دن امشیا رسررس هک سرای .تسا
 و لایرس یاپملیف شیامنپبلغا هدشانب
 نیا ۰ ددادلافتشا یرا رکتیاه یسداف
 یدیدج نامتخاس هیهت رد رگ |مه امنیس
 شیابن یرتبساتم یاهملف و دومنیمادقآ
 یلودشیمنآ هجوتم یرتشیب تیقفوم دادیم
 هن وگچ زا وهایاهانیس نابحاصتسی مولعم
 كرزب رهش رد نونک ات ارچد هتنکتمرکف

 دنمو رب ]یامنیسكب سیساتب تردایم زاوها
 زا وه | یاه اشسدم] رد هکبا احرد(دن |هد وءنت
 . تساهجوت لباق

 ناریا ناتسرهش نیا رگید یامنیس

 ناریاامنیس - نهیم امنیس

 ؛ يمومع تفع
 [ غارچ ناهک ان ملیف شیابن یاتنا رد

 اد نایجاشامت انس ریدم و دشنشور اه
 : تفک و داددارق بطاخم :

 3  هتفرمپیود دنکیمبلجدوخباد ید

 دیدبجمت لامک اب امایس ریدمو دش نشور

 زا ولبم نلادرخآ بش ردودرک راک ءامهس :
 : متساوغیممهاوغیم ترذعءیلیخ -- ۱ بو یاس تینکاس و نیشنهد بارعا :

 ز دداد تسد رد هنهرب ریت تفه كي هک | و دراد تهابش امذیسكيب ۱۳و 1 یلاحددیک انمشخ درمهک مناسرب ناتضرمب ِ
 | ایتس 3ا ملا رسم تهوات ممقاتسیا | تعتآ داشییستاون زا ناوتین . اجنیانم دیوگیمو هداتسیا امنیسرد قول ] یداذگ ءرمن وین اتسبات نااس یراک تخ ردا

 و مهد هبناخ وا یک دنزب دمآ
 . - ال دمآ شیپ هنوک رهزا یریک ولجیا رب

 «قراس»مانب شیلیفنیلوا
 ۱ دزن فرح : !دن |هدرک كرت| »نلاسیچاشامتنان ژ لک هک

 هلیس و اهنت؟

 نلاس رهاظ تروصوتسا سیمأتل ادیدج
 وكاچو؟شنامتخاس !ذپمم تسیتدب نآ
 رج دراد تهابش زیچهمهب نآ یارسرص
 امتیسنیانیلوتسم هک نیالثم انضا امنیس
 دنتسه یبرع یاه روشک رد دننکیم دوصت
 شعاع هدزیستساهامهد زا ود هک یلاس اریذ
 » دن | رذگیمیب ره یاهملیف شی اش اد

 دوج و زی رگید یانسودزاوها رد
 دوخ طوب رمیاههاگشاب هب هتسباو هک د راد
 نادنمراکب ,قلعتم »تن انیمیکی دنتسه
 ءاگشابیانسیرکید < تفن یلمتک رش
 تسامولعمشمان زاهک یروطن امه نارسفآ
 . درادقلمتشترا نارسفا هب

 ابنیسزارهشهاگشاب امنیس و یلم امنیس
 شی یدنچ هک دنشابیمزا وه| .دشلحنمیاه

 . دندیدرک لیطعت
 اشیس « زاومها رد

 دراد ینئاوارف نادنمتالع

 ریق لوصا وشودنیااب یل و
 تالسکشت نیا اب حیحص
 ؛ یاهنامتخاس و تان
 لذتبم یاهملینوسانمان
 او نادنمقالع تساوخ

 7. دنکین نیمائاوامنیم
 ردهک تساهدشیج ومدوسخ
 . یمقاو موپفیب امنیس رهشنیا
 هتسیاش هکیروطنآ ودوخ
 , دشان تصا ژاوها رپش

  یلامشیس شزرااب یاهملیف نادادن رط
 یصقا ون تلعب هتبلا دن دودحم رپش نیا رد
 , یاهلبنناب رتشمضوعرد هشرک ذالابرد هک
  «تنع» یبرع ملبف هکنانچتسادایز یبرع یدنک و یزتنان ویزاب ریش و ینامرهق

 , دوب زاوها

 :وویلاه رد دوخ تلاحاپ

 حر



 ین امنیسناتساد

 هایسریس
 شارارابراب - (نابلالربا) رارافدب وبد (تآ
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 -یدیل) یلتناج (ترولاق رلیم)

1۳۲۳ ۸ 

 ( ثرولافكم )

 _ . یگنرمامت- لاسروینوی وب دوتسا ۱۹۵6 لاس لوصحم

 وت رب :همج رت

 اصخش هک دش میصع هرخالاب رتلاو

 و دورب مدراپچ یرته ترضحیلعا راب ردب

 ولصا سوصخ رد«نابل]> شردارب زا
 ردقت۲ زلیم . دیابت راسفتسا زا. ته

 دوب مرک رس یگنج ميل اعت و(نآ یدیل )شعاب
 نمشد تن الب رقاا و تسغو جو رخ هج وتم هک

 كتيایو .دیدرگن رصق رد شیوخ نت وخ
 و دوب یداک راوس نونف نتخومآ لوتشم

 عقوم زجب طقف زورمامترد هک تشاد رابجا

 تیگنس یاه هدزرد قرغ اپارس ندیباوخ
 ارف ادهدزابیراوسبسا صوصخب و دشاب
 یب رم سمج رس زلیماددجمز و رکب .تف رگیم
 نیذیود زااه نیرمت ذا یکی دداد دوخ
 دید رک نی رظان باجع| تعاب ودنکفا یمژرب
 تاقالم زا دن رد زین زود نآ یادرقو

 نیا < نآ یدیل > اب شیوخ یناهنی یاه
 ترسمابدمب ودیناسر واعالطاب اد یژوریپ
 ردیتقو هک مداودیما (نآ) : درک هفاضا

 زی وتمدش هسنارف مزاع دربن یارب هدنیآ
 یشاب نم یزورب رظان و نم هاربه
 ترفاسملایخ رگم.دیسرب شیوشت اب (نآ)
 وا باذج نامشچرد ؟ یراد ار هسنارقب

 هدناوخ لاوثس نیا زجب یرگیید یاهزیچ
 یبوخب اد اپن ۲ هه زلیم بلق هک دش یم

 هتکن دایب ناهک ان وا یلو دومتیم كرد
 ماهدینشیتسا د(نآ) :دیس رپ وداتف|یرگید

 یرته ترضحیلعا راب ردب تنالب رتلاو هک

 اطع هیلاوش ناونع واب اجت۲ ردو هتفر

 یو هک ما هدینش نینچ مهوتسا هدیدرک
 ..ددادا رتاب جا ودژالایخ تشک ژاب زا سی

 نمهک ین ادیموت چیه « مزیزع (نآ)

 وت هتفیرف و هتفیش لوا ددوخرب نابه زا
 یامه تحص تاقشاعم لاتدب ؛ متشک

 داتفد زا زلیم و دیدرک زاغ۲ یصوصع

 كرتخدیل ودرک تیاکش و هلک (نآ) ردپ

 راتفد یرادن قح وت : دز دایرف ناپک ات
 تابسانمهک یراد لیمینک حیبقت ارم ردپ

 ارمدوخ ترسمو منک عطق وت اب |رمدوخ

 نمی:دز دایرف زلیم * مزاس لدبم هودناب
 اه دزدلثم یتسیاب دبا ات نم ای۲ « وکب

 ك رتخد۲ میايبوت رادیدب داوید یود زا و

 زلیم :تفل دیزرلیم مشخ زا هکیلاحرد

 منک یموزر نمو یتسه یمهفت ناویح وت

 یوشرود ممشچ یولج زا رتدوز هچره هک
 زلیم.ینک تحاد تدوخ دوجورش زا ارمو

 و درک تعاطا ار رما نیا ضغ لاک اب

 یور زا هکستقو هناتشیدب یلو دش دود
 لب اقمردتسرد تسجیم نیمزرب غاب داوید
 اجت[ زا افداصت هک سمج رسو تروكم

 مشخذا تدو كم .دمآ دورن دنتشذک یم
 غابب رگید الاح : دژ دایرف و دش هناوید

 ۰.۰ ؟ یوش یم لخاد هنایفعم مه نم رصق
 یلمع ماجناب ددات یو هک زا لبق یلو

 هادزا یراوسدشاب
 یاهدازلیصا ودیسر

 « دوب هتسشن نیزرب هک

 ترو كم عالطاب
 ترضحیلع| هک دیناسر

 قانتاب مداپچ یرنه

 بانجیلاع و دهمیلو
 ریفسو «نابل لری

 یاهدعویدن اک دوب

 هقیقد دنچ ات رگتید

 لخاد رصقب رگید

 ترو كم.دن وشیم

 و درک زلیم هبود
 تمسقب وت كني :تفک
 تیاربدعبات وریدوخ

 ردبسانم یتازاجم
 . مریگب رظن

 ترو كم نامرفپ
 قاطا رد اد زلیم

 و ریفس اومروود تنک اب وت
 ارضحیلعا باک د ما زتل ارد
 .یلامننتب نت

 دیسرپ تریح اب زلیم
 تلایا نامرهق اومدو تنک
 ار سمج رس ؟ موش ورب ور
 3 ینارکت را وت نجل
 ٩ یرادتشحو درب نیا زا

 ۱۰ تسین سرت رسرب تبحص
 :!وجان زرط نیا اب تروكم

 ۱ اد وا فرح سمج رس

 تازاجمرسرب عوضوم
 ۳ هک تیام ماهداپ

 ناتاوجهبه نایهزا زین ترو
 |دیمردات درک باختناا رت
 . یوشورب ور

 مم+ نیک شوک ء والعب
 || رگیدمیلعت قو رصم هک
 هدوب وتبد ربت نونف نتخومآ
 ی رب ززا وت هک تسا هتسیاش
 ! ارم تامحژ و ینک یلاخ

 سمج رس مشاب هتشاد
 داد لوق بانجیل امب نم
 رک یهاوخ بولتم ادا وم

 رظنم حبصاد رف

 یک دنمرشاب ترو كم
 رهتکن نیا هک دیئامرفب



 ناتساد هش

 سینا رف شتس و د و زلیم هک یتق و

 یدیل ]ناهک اندنتف ريم رصت هن اش هءب
 دوب هدم] كرتخد ,دن دید وخ ها ر

 تشپ زا اددوخ بوبحم راب نب
 (نآ) دیامنعادو یواب ودن

 اب و دادژلیم

 ادلاش

 ودن اد: دن

 نآ هک یماکش

 و! هک دنن ادب همهید رک دو هد

 ردا رب و زلیم

 رالات رداه رویش رهظكيدل دءب زور
 تسدژآ زلیم یمسا رمیلعو دن دن | نم

 و دشرغتفم هیلاوش ناونع تنایر

 محارم ماجنا ژاسپ .تفایا

 اتدندیسدمارژا زایم یاه هح

 تووكم هب ورءهاش دوشزاغ در,یدو
 یاداد زلیم رسهک ی 1

 یک دا وت اخشقن هک یرپساب وااب7 ۳
 كمو دون دهاوخد رب تردایم

 هک یرپساب وا«ات رضحیلعا ربخ
 دهاوخ درب تسا وادوخهدا ون اغ سص وسعیم

 «اژ] زلیم رپساب سمجرس نایمنیارد, در

 زلیم و هاش یولج | ررپسی و رش
 شقن رپس كن دهایس هنیمز یو ررب

 یاقنع ۰

 نیاب تریحاب زایماهایسربس ةذیم
 ردسب رتشگتا تیگنیود | رن ] ریظن «
 لریا ناپک ان ادوب هدشهریخ دیدیم

 ؛ وزدابرف و تساخرب هاش دانک زا نابا 7
 یک داوناخ شقن یاداد ریسنیا ات رضحبلع
 زا ترضحیلعا نامرفب هک دشاب یمتدولان

 نزهاد ناونعواب و هدشجراخ انجت هک رب
 كم ! تسا هدیدرک قالطا نطوب نااخ

 رداات رضیلعا:تفک هدرمش یادصاب ترد
 ترضسلعاب سکچیه ناتسلگنا رسار
 تدولاث یثمب زلیمهیلاوشردپ زا رتراداف و
 * دژ دابرف نایلآ ۰ دوب دهان وءدربا

 یتسیابشردب لثم مه زیم هیلاوش نب
 ءاش هبن رم نیا . دوش هدربس والج تسد
 و داد اد زلیمیرکتسدنام رف كن رد ندزب
 ۱ 9 رخ اب و هتفرک ادوا نانابمت

 و درک ناکداز لیصا هب یود ءاش +
 میمصت هب اد زلیمهیلاوش تشون رسام

 میهاوخ راذگ او یروشحلس یلاع ۰
 تر وكمو رلیم هاک داد لیکشت زورات در

 انپیوب *

 دش یم هدهاشم زمرق یاقنعكی

 یفادنژ رصت نیا ددتساهدادء
 ۱ دوب دنهاوخ

 2 1 *رروكم
 7 تدامعژ| تمسقکی ردا ر زلیم و تدد

 [دسچ و هرا وادوخ البق هک ارباتک ۰ زا هعفص نآ نادن زردترو كم .دندرک ینادند
 هحفصنیادددر|ذک زایم رایتخارد ووب هدر

 ۱۲یرامش

 ریس تعالع ی ورب وز

 ءزاب رد یرصتخمءایس
 ترول افداون اخخی رات
 نی رخآ تشون رسو
 ینعیهدا و اخنیادرف

 هدش هتشاکن زلیمردپ
 هکن"آ زا سپ .دوب

 تنایخب اد زلیمددپ
 دنووب هدون مهتم

 اد شک الءادلاوما

 اروادوخ وءرداصم

 هدّرک دالج میلست
 مدشر رقم زین ودل دوب

 سپ نآ زا هک دوب
 رک داون اغ ماتسک ره

 ووخ رب اد ثدولاف

 موکحمك سب دداذگب

 زین تر و كم. ددرک

 :رخالاب«نآ یدیل» دادحیضوت زلیمیا رب

 موکسمكرمب تنایخ ماهتابارتردپ یتقوهک
 تردپ . مدرب یمرسب هسنارف ودنم, دندومن

 نابلآل رب |هوالعبدشن دوخند ومت هل ربتب قفوم

 راب رد ناسک دازلیصا نیرتک دزب وزج هک
 ردقت ] تردب ند رک موکحمرددشاب یم هاش
 والج تسدب هرخالاب ادواات درک یداشفاپ
 شوخ نیا شادای هب تقو نآ ۰ درپ-

 وست رد كالما و لاوما یتمدخ
 دوسب یو نادنزرف ینوئاق قح هک ار
 كم كنرو یتدم ژادعب ۰ دن درپس نابل آب

 هفبظو هک احمز وررد : درک هفاضا ترو

 یگداوناخ تفارش و ردب مانژاهک تسوت
 تنایخهکلزااد تردبمان و ینک عافد دوخ
 لربایدادقحوتهک نادباتمض .یئان كاب

 تردب ندز تمهتوارتفا مرجباد نابلآ

 نون ردهک یبداجتابو ینک توعد لا ودب
 ادتردپ ماقتن ایا هتخومآ سمج رس اد ربث

 . یریک زاب دازا
 كرزب رالاطرد یدوزژب هاگ داد هسلج

 زا ار زلیم ودش شن تروكسم رصق

 هاگ ةادیدوب سوبحمنآ رد هک یلاچ هایس

 هاگ دادتق وژا يتدم ناباآل ربا .دنددوآ

 دوخ و رلیمردپ تاماهنا ندرمش فو رصمار
 تساوخ رد ءاک دادژا زین رخآ ردو دوی وا

 ادواهک تدو كمو زلیم دیدش تا زاجم

 قح قاقحا یارب زلیم. دوم دوب هداد هانپ

 شردب ود وخ زا یتدم و تساخ رب اجزا شی وخ

 فالتخا هک هومن اضاقت زین رخآ زددرک عافد

 هدیشخب هلیصف نتب نتدربثاب نابلآلربا ووا

 می نوچیل و دوبددرم یتدمنابلآ . دوش
 لوبق ۰ تفگ دنن اوضب وس رت ادواهک تشاد
 درب نا دیمرد زلیم هل ا وش و نعنیب هیطقا تسا

 داد قحبارقسح دن وادخ .دشدهاوخ لح

 تد و كمرصت كرزب نادیم ! دیناسردهاوخ
 هدشهدامآ لیمو نابل آ نیب نشب نقد بت یا رب

 كي تلالب رثلاو شددا رب و نابلآ رد . دوب

 تكوکشمیتاک رحو راتفر اتمضو «تفهن ناجیه
 وءاشسهغش هیهزآ لبقهک هشیم هدهاشم

 ء دسندوب هدش نآ 4-جوتم سمج رس

 نوئظم ددارب ود نبا داتن رب زی نآ یدبل

 كم .دیناسرشردب عالطاباو نایرج ودش

 سدحب تفک وداد شرتخدباد قحزبن تدو

 رس ددیل وسلایخ شنا زاب رس ه نابل یوق
 نازاب رس .دوب اهن باومدیاب و دن داد
 یج و رخیاه ردواهءژا ورد مایتنابل 7 حلسم

 دهمیل وب یتحسکچیپب و هتف رک رظن ددا ر وصق
 ندشحداسخ هزاجا تشاد حورخ دصقهک
 ,دیشیدنا یاهداچ ًادوف یثسیاب « دن دادیم

 للمژونههک تئالب رثلاوباد دوخ «نآد>

 یدوط ودرک كيدر-ندوب وا هتفبش قباس

 هک هومن تبحمو تبمیص داهظا واب تبسن

 اد«نآ > هک دشیضاد «رخالاب ناوجد رم

 نا اب رزایا هتسد یهارمهب « كم افتاب

 انابحا رک ۱۷ دتسرفب رصن زا حراخب نابلآ

 «نآ » هسب یبیسآ دهد خد یئوس هنداح
 ناژاب رسءهو رک اب «كم»و « نآ و ۰ دسرت
 ءاد تعاسدنچژا سب وءدش حراخ رصت زا

 نکسم تسقوکب هکباهیلک یولجب یئامیب
 اجنیارد .دندیناسر دوب شرهاوخ و رلیع

 شهارمهنا ژاب رس بآ نتساوخ هاهب «نآ»
 رددوخ ود راک رظثنم هبلک زا نوریب ردار

 نباددنانچمه هک زلیمریپتسودب هملک دنچ
 ونأبلآ لرسباهک دنامهندوب نکاس هبلک
 رایتخا زدابب رقئاد توو كمرصت شاادرء

 رطخدهناتسلکنا هاشداب ناج و دن  هنف رک

 . شناهارمهو «نآ » نتفد زاسب دشاب یم
 نبل وای ردوخ تعرسب ودب رپ بسا رب د رم وب

 ۱ یگنک ات یاسر یتتطلمناژاب رس ماگ دارت
 3 .داعب زود دحپع -.. هنیابن لاسدا هاش یارب

 ادب وصعم هاکیاج شناک هاژلبماو هاش

  تفرگاررصق زا جو رخهزاجا «تئالبرتلاو» زا
1 
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 ح
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 نابلآ وهد رک ماعلتق |

 ناتسلگنا هاشداب م

 هحلسا ردن
 دادف رط ناک دز

 زاپچ یرنه تخس

 و بسا رب را وس زلیم ...دنن اعتب

 شتسود وار
 كم

 دن هدودوسبدربت ع و رش رظتنم

 نابل نا زاب

 خساب
 ت

 دزد یزابناجو

 لث ودیا رب نابل ] هک دین اسد زلیم ع الطاب

 مهزلیم. تسا هدرک باعتنا ادربتو هزبت

 زین واهک درک مالعا دهاوخ راکب اد ریش و
 تفرک شتسودزا ار

 تا هزین زلیم . درب

 تشاد ها-کت نتخات هدامار شصساو ۱

 ودو درک مالعااد دربت زاغ[ روبش یادص أ

 زا وهدرک ژا ردولج هب وداراههزبن فیرح

 . دنتخات رگیدکی فرطب نادیم یوسود

 چیه یل ودش هدنش دی دشیدر وخ رب یادنص ۱

 اددجمدن دوب هداتفین نیز یددزا ودن ] زا كب

 نیادنتخاتمهب و دندن درگ رب !داهسارس

 نابل [ ودیرپ نوریب ودره تسدزا هزیت راب

 - دتادیشک نوریب اردوخ ریشنش رلیموریت

 لدب ودراهن ] نیب تدش لانک اب هل و!تاب رض

 اهریسرب اههحلسا دروخ رب یادصزچب .دش ۱

 هاگان دشینن هدینش سکچیه زا یلادص

 دراو زلیمبساب یاهب رضربت تشیاب نابل]
 تسدود یوردرد تدشزا ناویحو تخاس

هاگت نیزیو دارد وخ زلیم یل ودشدنلب ۱
 تشاد

 دشیم هتسخ نابل ۲ مک مک  دادهمادا درش و

 بداجتمامتات دیسدیم زلیب هلح تیون و

 درو[ ردلمعهلح مپ دربت نفددا ددوخ یمیدق

 هنات-[ رداد شردا رب نوچ <تنالب رتلاوو

 ربما هرگنک هک ینازادن | ریتبدید تید ولعم

 ودرک یاهداشا دتدوب هدومت لاتشا ار ۱

 .تف رگ ندیداب الابزاریت ناداب ناهک ان ۱
 یلدنصیودزا ادءاشتک رح كياب دپمیلو

مه ردتسردو دیشک یا هشوگب دوخ
 هظحل نی

 اجزا هاش
 . تفت هاش یلدنصب رت دنچ ۱

 !؟تسایطاسب هچ نیا دژدایرفو تساخرب ۱

 دیشک یاهشوگیار شردپ اددجم دهمل و

 تسدپ یالهرد نابل]لریا «جیه: تفک و
 تقو نیادد !تسامش تعتوحات نددوآ ۱

 دپعل وقاقتاب یهاشناک دازلیصاز| نتدنچ ۱

 وابرادوریگ نیاردات دندش عمج ءاشدرک
 . دصرت یبیسآ ۱

 نی رتناجیهریذ|یکی زورن ]یارجام ۱

 .تسا لسماشار ناتلگن !خیدات یاهزور

 یلودندوبیوقو ناوارق نابلآ نازابرس

 ی تحترد هکیاهداز بین ناتاوج

تر مامی و
 ست 

 یاوتاب و دنداد شاداب

 ودندش ورب ور

 رد هک ضشکتسعک نآدد دندیگنح

اههلب واهراوید واهچرب یور دالاط
 ی

 نایمزا اددوخءار زلبم تعش ای

 «نابل [»لابتدب نایوجکتج هونتا

 یرسدودارربت كني نابل" درکیم ژاب

یلحمیوس بسااب ودیز
 هداتسی|هاشهک 

 نونج ی القت و باتثاب زلیم

 ی وخباد ناشیب رم

 ی! وخب نابل ۲ ربع تنایخ

 و اغوغ

 نا رح رس
۳ 
 هو رک

 اخرچ
 تخت یمدوب

 تشپ یورزا زیمآ

 رب نابل] یورباردوخ شرب نی رخ آ ابو

 دیذارص نیمذ رب نیذ یورزا ادواو درک

 نیب یلاشامتو نین وخدربپ

 رک نتسچج بعا دتچ

 بات

 ژل یدوزب . دوم

 ردیابیزا یارب ودرهودیدرک زاغ[ ودت]

 دز دیش وکیم را و هتاوید فیرح ندرو] رد

 تفالب رتلا ونیب نیا رد شددا رپب كمك یارب

ب هدامآ ودین اسد زلیسب رس تشپ زا اددوخ
 کا ر

 کود دارم تیارض كلی ندرک دراو
 اج هیههک

 ژایم تسود سین ا رف مشمش

 و تفاکش| رب ودیلاک دوب و!تظاوم
 تن الب رتل | و

 داد ناجاروف و دیطلغ نیمزب ادصورسیب

 كمك یارب یتنطلص نازابرس هتسد نیلوز

 دودویا رب ودن دیسر | رف رصق جداخزا هاگب

 دارقرصق قدنخ یورب كرحتملپ نان

 تددابمراب نی رغ"] یا رب نابلآلریاتفرک

 یلودرک زیمآ نونجو هنادیماان هلبح كب

 اد دوخهک دی ود ولجب یطایتحا یباب نانچ

 زا دیشمش هفیتو تخادنا زلیم ریشش یور

 نابلآ ۰ دما نوریب شرکیپ فرط نآ
 !درپسخز ود كل امب ناج و هداتفانیمز یور

 ۳ و

 كمرصق كدزب دالاطردهک یتاقی رشت

 ۰ درک یمهریخ | داهمشچدوب هدشاب رب ترو

 شدانک ردو مراپهچ یرنه ترضحیلعا

 یهاگیاج رد دالاط یابتنا رد دل و

 زلیمنات] یولجردو هتفرک را رت صوصخم

 كي رد .دندوب هدز نیمژرب واز شرهاوخو

 یدیل نایچاشامت نایمددو دالاطز| هشوک

 نونکا هک زلیم تسود سیسنارفو «نآ

 تافی رشت ماجنا رظان دوب هتفای هیلاوش بقل
 ترول افبقل ناتلگنا هاشداپ رماب .دندوب

 یو نادنزرةب اددجم یو لاوما وكالماو
 وزلیم .تشکیزاب «كم» و < رلیمرسد

 یاج زا تاقی رشت ماجنا ذاسپ شرهاوخ

 سیسنارفو نآ یدیل هک یتسی و دنتساخرب

 بوبحم كي ره نات | وجدنتف ردن دوب هداتسیا

 داشرسیبلق اب زلیم ودنتف رک رب رد ار شی وخ
 تعگنا رپ اد دوخ ردپ رتشگنا یداشزا

 رتشگنانیا نیگت رب ۰ داددارق شیوبحم

 یودرپبهایس ریسكي هنیمزرب زمرق یاتع

 ۵ ۲ ادیم ایآ

 ۱ تراک وب یرفمه
 لطف قاب هب لاکاب
 ۱ راکتو دنتسه دنمعالع

 و لاس هس روب زم یژاب هدیچیب
 -ِ ؟تسا هتفرک _ ۹

 زمتسد نی رتک ...۰
 جیم و دالد هدزناپ ددویلاه رد

 ت  5 ۶ ۳5 دع 

 گی رده نکا ۰

 - - وی داد لیئاد : هلیجنم

 . زلو نسدوا -دواپ نوریت
 -تر| وتسا سمیج-لدن ان رف

 هامرد همه...ندوتاترام

 هو ملیف یتقو ...۰

 واسندول رس >دوب هیهت

 .ملیف هداتس < زن ومیسلیجدچ

 سا هتسن ادیم دل وت ودب

 - نیودب واد

 - تداوتسا سمیج

 ؟دن اهده[ ایندب

5۳ 

 > زا شیب دوویلاه

 دو ددادن یبیج یوت

 ادرپ یمن واب رادقم

 اد یود ۰.۰

 ! رد نرتسو یاپملیف

 . دیاهنیم رکذ اد هتکت

 .شوغآ رد زا دیاب



 ۲۳۲ اههم

 نیلپاچیلرا
 ۸ هحفص
 زا صخش نیایتح هکشیازاو درب

 تراسخ یاضاقت هدرکن
 ون" تک د هکدومن تاث

 یاهشفک و نادزیخ یاصع و
 خش تاصخشم زا 6 ص وسخم

 ب -

 نودب دادن قح سکچیهو تب
 نیا هیاما هدافتسا لیاسونیا زاوا

 راجداتف الا ۱۹۲ ۵لاس ددهک ه,
 مان رگیدرابکیو درک ایرب یداب 4

 ۱ راج تاعوبطم هعهو تخادنا اپنابز رب
 لق مامت باتو بآ اب اد هنک احم
 زار و تسکتش ماجنا رس وادی

 ۱ دوبیرگید ذوب یلداچ یارب «دودامآ

 1 .دوزفا شایلبق یاهتیقن وم
 نیدلفمنیاداک هک تساجنپ

 هکلب هدشن دودحم اکیرمآ هب هیا
 ادیپ یملبا ناسک 8 ایند مهم یاهتسن رد

 * دندومن هیلقتاد یلراچ یاهراک هک دندش
 «۱تلباک رلداچ» ناوتیم ناما 7 ردهلج زا
 «كاژویسم» ها را ددو < رصوب تسندادو

 هرخالاب درب مان اد 4 ناشهسهردن ۲> و
 روپشم یاهنیدمک زا یلبخ هک تفک دباب
 دن دیش وکیمدن دوب هک ناهج هطقن ره ردنام را 7

 هدافتسا یلداچ دان[ و میموتناپ ۰ مانزا
 .دن زاسمها رف یب ]و ناندوخ یارب هدرک

 دوب دی ولدل وداه» نایمنیارد طقن
 ود رکیمدیلقن و| یاه راک زا یل داچهزاجااب هک
 شیب دد ۱۹۱۷-۱۹۱ لاس هلصان رد
 دیاب یلو دومن تک رش یدمک ملین اپهدزا
 زا مهو دوبن لماک «دیلقت» نیا هک تنک

 رد هک لیبس تیح زا مهو میموتناب ث
 اب دوب هتفدالاب فرطب نآ دادتما اجنیا
 نیا تشاد قرف دربیمراکب یلراچ هک هچنآ
 رد لاسزا دمبات تشاد همادا راک
 تشاذک رانک اد یل راچپیت «دی ول دل وراه»
 خشم ی صسوصخم كبسد

 یا یاهملبف كرزب یاه داکهاش زا لاس یامنیس لاو بت نیرتک دزب
 انس ننآ دونم « یراهیق ءایض رنک د یاقآ » یفرعمد « امنیس هراتس هلچم » رظظن تحت

 .. لوا هجرد یاه امنیس زا رگید یکی و كراپ امنیس رد ید زب
 ۱ : زا دنترابع دش دنهاوخ هدراذگ شیامن ضرعمب هکیلاهملیف

 كرزب هدنسب ون لوگو ین ادواج داکهاشزا سابتت | ۱۹۵ ۲ ناک لا ویتسف هزب اجنب رتک رزب هدن رب
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 : شاروتانر»كرزب نیدمک كا رتشاب وروهشمنادرک داک «اداوتال وت ریل آ» ین ادرک داک و سود

 سوپ و وتیرو)) دنرتمنآدترنا ییانوت ثرز داماش ((هخر چ وال >)) -۲
 ((سیتر وک لیناد)-۲

 اهبلیف رياس مان

 ((لنش)) -۱

 ۱۱ رامش

 ه.» رصتته هچیشر ران
 (۱۱ جنس زا هیقب)

 شالف -خی رم هرکب ترفاسه(دندشهجاوم
 نیبعازا - دگنجیمناک داتساب ندددوک

 ... رفن هدنیآ
 (۷ هحفص زا هیقب)
 یسناپک اب یدادرا رن سیو دیدرک رهاظ

 (وبماک وم) ملیفی دادربملیفیا رب رندراگ اوا
 ملیف نیا مامتازادعب و درک ترفاسم اقب رف اب
 نیدنچ ود روآ تسدب یریظن یب ترهش هک دوب
 , دسر واب فلتخم یاه ویدوتسا ژاداهنشیپ

 نوسیدم نياگ
 دیدرک اینیسملاعدراو ۱۹: ؛لاس زا

 دعب ی ودومن تک رشزبن مهمملیف نیدنچجردو
 زاوا ترهشمک مک یللل|نیب كنجمامتا زا
 ربخ|یاه لاسردءهداب ود هک نیاات تفدنیب
 ردهلمحو ربظن ملی نیدنچ ددیزاب هعسا وب
 «نامرفو پوگسابنیسمیفو ردیف هناخدود
 و درو[ تسدب اردوخ هتف رتسدزا ترهش
 پاس اب تورم هشیب رثههد و زج

 ب اهدمب ودوبن باعختنا نیم كنيعو
 روهشم < یلاکیرمآ ناوج > كي لوبس
 . دیدرک

 نت

 رتآ حیهم و كينامارد راکهاش كي

 أ ولبیک كرالک افتاب و تخاس دقعنم ورتم

 یی یا هال 5, ۳

 امنیس هراتس 5 نتوو زب

 هدهمب لدا لد زاب مهاهملیف نیا ددآ(اههرک
 ملپف رپ اسود ريخ |ملیف رجب ودوب با رک رتسوپ
 (كنیم ) نتلدیمزا راچ ادوا لب اتبلر اه
 در یمیزاب

 (دعب هرامش رد هیقب )

ِ 
 واهقعاص) بارکر تسوب ۴ 3

 (كنیم) نوتلدیمزلراچ
 لابرس زا هنحص كبرد
 ترفاسماب هقتاص) فورعم
 ملیفنیا- (! ضرا هرکب
 یملع یاهبملیف یانبم
 . تفرگ را 1

 ! لوق شوخ
 دش پوهبوب هناخ دراو زاس هپلت

 هدمآبآ یاههلول ریمستیارب هک تفک و
 » دیس رپ بچعتاب بوب ۰ . تسا

 امشب شیپ 1و دتشه ها اف
 1 دیاهدعآ الاح |رچسپ مد رکن نفلت

 + داد خساپ زاس هیملت

 یم نم. ات مهاوخ یم ترذعم -
 نمب شیپ هامکپ هک هباسههناخب متساوخ

 اجنپا ًاهابتشا و مورب دوپ هدرک نفلت |
 ۱ ما هدمآ

 هرامشنیرخآ یمئاد شورف یاهلحم
 یلبق یاههرامشو امنیسهراتسهلجم

 راز هلالءا دراهچ -یداجبا كسوبک
 یددانناب ایخ- دوویلاه <
 سیلگن | ترافسیورب و .تاچن <

 تذک هار راهچ- سیلپ سرپه)افم
 یرهچونم نابایخ -یناشا <
 ک < - كرادناژ «

 لباقم - دازرهش یشورفباتک

 لپورتم امشیس



 تبث رت وامتیس

 تاکت نیا نتسب راکب اب

 ات ندی زی ولت عا ت

 هدیدرک روک ر راچد

 نوب زی و هلت هباددوخیرت

 رتخااب هچ را

 یاهزادن |
 رد هشیسژ ونه |اذهعم

 یمیط ارهیا وا لحا رمهک تسد زا ؛ دنکیم یط !رهیاوا 1

 امئیس یاه نلاحدد مدرم عابثجا وهدادن

 مه ؛ تسام تحب دروم هلاقم

 نلاس نایچاتامت رام

 ناشنادیدو] تریحماقرا ابندرد انس یاه

 نیا رد هک
 دزاد هب دا نانچ ۱ ماد

 ناوتیم اد ًامنس بیترت نیدب و دهدیم

 ی 3 تسام« یموع جییقج اتج

 و یرنه یاههبنج لاحنیعرد هک تسناد

 نیا و دشاب لماش دن |وتیهزین ارهدنزومآ

 ها رب یصاختیمه| ۰ هجوت لباق زیامتهجو
 ۰ تسا هددوآ دوجوب امنیس تعنص

 تمنص هک یتاهدوشک رضاح لاح رد

 هدرک یقرت هجرد یهتنم ات ناشیدادربیلیف

 یمدوخ تاداختفازا اد رمانیا و) تسا

 و دیف« یاههیرشن میزوت و پاچاب (دنن اد
 رد مدرم تاعالطا رب یئابنیس هدنزومآ

 یگنوکچ هلیسو نیدب و هدوزتا هتشرنیا
 رکفزرطزا یساکمنا هک ارملیف هیپترنه
 هدشرک ذتمتسا تلمكي یاه رثههعوجمو
 شزدارپ یاپملیف باغتنا رد ادنانآ و

 . دننکم یلاتهاد
 ردهک تسافسات یسبیاج الاحو ۰

 «نتفد امنیسنف» اه یلیخزوتنهام روشک
 < نف»> تفللامعتسا هچرک دنت |دیمنمه اد
 ؛تساسون امان و لیقت یکدتا درومنیا دد

 یعامتجا تیب رت هدمع تاکن زا یکی ادذهمم
 نکاما درد سخش تاکرح و راتنر زرط

 ۰ دو ریمرابشب یمهمنف هک تسا یموبع
 نلاس رد اه راب امشهک یاهدنن زتاکت

 دیاهدشتحارات املسوهجاوم نآ اب امتیس
 ام رک !هک تسا نوک ان وک و ددعتم رده ۲

 رارف تحب دروماد اهن كياکي ميهاوخب
 دهاوخ حزاخ هلاقم نیا هلصوحزا « میهد

 و 1
 هوو ك ۳۷

 وخیجاشامز و]
 ۹ تیعس یو

۱ 

تیصخش « امنیس نلاسدد مهم
 دوخ یعامتجا 

 دبنک ظفح ار

 ۱ مارهب : زا

 هک |دیتاکت زا هن ومندنچ اجنی ارد اهن . دش

 هدرکن تیاعر هتسنادن اب هتسن اد اهیضعب

 رک ذتم دن وشیم نیریاص یتحادات تعاب و

 میوشیم

 هو طیلب دیرخ ماکنه - ۱
 ۰ هدویب تیحص زا و تخادرپ درخلوپ

 هک یناسک اریز درک یداددوخ هدنشو رف

 طیلب دیاب زیت اپن[ « دن | هداتسبا فصرد

 فالتا زا بیترت نیدب ۰ دننک یرادیرخ

 .دم ]ده وخ لمعب یریک ولج زین نا رگیدتقو

 مناخ هک تسا هدشهدید اهراب - ۲

 فلتخهلاکشاب بیجعیامهالک ددجتمیاه

 رفن هک دن وشیمنآ زا عتاموهدراذک رسب

 دنک اشامت اد ملیفیتحارب دناوتب رس تا

 عوضوم نیازین نایاقآ زا یضعب نینچمهو

 ملیف رخآ ات روطتامهو هتفرگن رظن رد ار

 رس تشپ رفن و دن رادیمت رب رصزا !رءالک

 چک ندرک و دشکب رس ردقن] دیاب اهن[
 و دلانب ندرگ دردزا زوردنچ اتهک دنک

 اقآ نآ زا و هدادد وخب یتآ رج هکنیا ای

 . درادرب رسزا رد وخهالک هک دنک اضاقت

 هک دشناوت یمن نآ "کنم هتیلا - ۳
 حیرفت و هدنخیاریالوصا یدیک یاهملیف

 یمت لیلد عوضومنیا یلو دن وشیم هتخاس
 دوخهدنخ یادصردقت ۲ یجاشامت هک دوش
 -ان دیلوت نارگید یارب هک دنک دالار
 اب هکنیا ای و دیامنب تمحازمو یتحار

 رد دوس ندب نداد ناکتو تسد تاکرح

 دنک باجدوخب |رمدرمهجوت ندیدنخ نیح

 سورعهزات زس تشپ نونک ات دبال - <
 دارق ناوج یاه هدادلد ای و اهدامادو

 نلاسكي هشوک رد اراهن۲ لقاال ای وهتف رک

 هک اد یاهتکن ۰ دیاهدرک هدهاشم تولخ

 ردق ره هکتسنیا دش رک ذتم اجنیا رد دیاب

 مجب هدادلد وداب هدامادو سورعهژات نیا

 دوشیمننآ لیلدرمانیا یل و دنشاب دنمق الع
 عورش وهدرک تفجمهب اداهرس امثادهک
 تشپ هک یصخش و دننک هقشاعمو اوجن هب

 ندیدز |تسا هتسشن بقعفیدررد نان[ رس
 ناگتخابلدنیا تسیوخ ۰ دوشب مورحم ملیف
 دودو تواخلحم ادامنیسنلاس بلغا هک

 ود نیا لقاال ؛ دنهدیم سیخشتیرایغازا
 هب طقن و هتشاذک رگچیودنادند ادتعاس
 ادننک افتک | دوخ بوبحم رانک رد نتسشت

 دن |هدرک تداع نایچاشامت رثک ۱ - ه

 دتن ابنجب زین یناهد ملیفیاشامت نیضرد هک

 لوصا فالخو تشز لمءع وضومنیا هتبلا

 نرورزالثم ایودسرب شوک
 هراب كشخ و هدنن زیادص

 اه یلیخ هنافساتم هک

 دکب مو زلم و مزال ادنتسکش

 تسا هدرک مها رفار

 یچاشابت - ۷

 رس یتسیاب هداومه
 اتمیل و دوش, رضاح

 اماوع وزج اد ندمآ
 درک دکل اب یکی راترد

 اجرس نا رگیدند رک
 روطنابه ...

 .نف ) تاکت زایا هيش
 ندروآ ءا ریه هوالعب

 ب اد ملیف یاههمجرت
 |ملیف عامتا زا لبق

 هک تسا یلماوعزا

 ؛ دداد تافانم

 و كردو هدرک افتک |
 اد بوخ یچاشامتكي

 ۰ مینک یمداذک او



 نور

 اناولیس - یرایک رثلاو : نانکی زاب
 وابج - ینین ایماک ول داک-ینیز ایم 0

 یتادلس وب رام :ناد رگ راک-یو
 ملیفناوتیم ادهتفهنیا ملیف نب 73

 ۰ تناد سل راتیسرد «نورن ۵ 1

 هچوت لیاق تبج ودزا یئایلاتیا مان نبا
 هطقن ذا یرگیدومرف ظاحل زا

 ناتسادنیابلاق۰ نآ یوتحمو نومضم رظ
 دایز ارن] مظنو تسین دیدج نادنچ ید

 راکب نآ نو.ضمرد هک یراکتب۱ ۱

 ی)ب تسا

 .تسا«دشاد هقباس رتیل

 ملیف كي رهاظب هک «نورن 0۰1(. د
 4-ان وجه تقماح رد ؛دشابیم | رجامرب وی

 ۱۱ هندررطنا تسایب
 نآ ولم ودملیف نیا دد ..اهن ] راک هوحن وموسرو

 دزدکی قابچتب رضرث ارد یم
 اد دوخ یشوپیب ملاع ردو دن وش

 رد امادننیب یممودمیدقیر وطا ریما ناهزرد
 یداژن هصیصخ زا تسد دنناوت یمن مهاج

 طرحم بوکتم 4؟تیایاجب ین
 وقوذقباطم ارطیح

 زاک رد مه«رخالاب ودننلا تصرد دوخ هقیلس

 ( یشوهی ملاعرد هتبل| )دن وشیم قذ و
 ۱ را اهنآ ری
 -یمهدارت مو دداوخن وخ روطا ریما ۰ ند
 كيز ومهک دنلک یمیعس زاب اجنیا رد ودن ۲

 یتالپ ندداک و « یک وویک وب » سترد
 ویزاب هقحنآ جیرفت لئاسو مامت هک یت

 1 رخ[ رد .۰ دنهد «ءاشا «تسا یراذک م»
 ۱ بوضفمهراب ود زاب مهافت عوس كي یو رم

 دمب هطحل یا زا و دن رک یمدارق ند
 ظقحار دوخیراکتبا زکش هک نیا یاجبما»
 یلاکی رمایدمک یاپملیف نایاب تروص +

 راکت نآ ددیمیدق یاهكو رت نامه و دب
 دوشم درب

 یاه هنحص .تسا هجوتروخرد رای مث نسنآر وتم ۰ 6 یتادلس وی رامد رک
 -بوب یاهملیفهدنخ ع وت زا «هدنخنیا اما درب یمنأم-ابادنایچاشامت هچنهت « هدر" مدفش هتب رجتاب ناد رک راک نیا هک ید"
 دریگیمشا هدنخ ناسن | هک هظحا نامه رد هکلب + تسین یدراه ول ول و نوتلکسادد ؛پو#
 یتا راکت اهن ]یزابزرط ردو تسا ب7 |نآ رگید زا شیب < ینین اپماک وا راک » و < یراب - رثلاو» یزاب . ددنخیم زیچ هچ ۳ 3
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 رتیک رکبد یدک یاه ملیف ردهک هتن رراکب
 لباق هتکن ود اهنت .میاهدرک ددوخرب ناب
 یساکع یکی : دداددوج وملیف نیا رد دیاا

 وی رام و هکنیایرگیدو تسنآ كن رک
 ابیزندب هد رک ادیپتصرف تق و ره« یتادلس
 راس و «ینین اپمایاناولیس و هتسجرب هنیسو
 یاهءاگت ضرعم ددغي ددیب ادنکیزاب نان ذ
 یانش]ان نایچاشامت اصوصخم) نایچاشامت
 مزال هکیتروصددتسا هداد دارق(یناریا
 یندید ی رثادوخیدودتب هک - ادملیف دوبن
 هنهررب نان ژ ینشاچاب - تساهجوت لیاقو
 راک یا هزادناات:راکش] شقانتنیا .دیارایب
 ,دشاب هتشاد تسیابیم هک یشزدانآ زا ادوا
 .تسا هتخادن |

۰ 
 هه یه تیشط وه

 (۱۸ هحفصزا هیقب)

 ترپش جواس اد یا هشیپ منه دننا وتیمهک
 هثیب رنه ردقچ ره دنت زب « ای دنناسرپ

 یزاب دشاباذش1 انیسنونف و زومرب رتشیب
 ووبده|وخ رتپب شداک هجیتت ورت ناسآ وا
 اب طقف تاررقمو لوصاهب یئانشآ نیاو

 نکسمویدوتسا یرته و ینق نأنک راک یراکمه

 سکچیه هکنيا یار دوش لصاح تسا
 انشآ داکزومرب رادربلیف دناب زا رتشیب

 تمنصهب نم لثهک یدراو هژاتره .تسیت
 نادا زه دناوتیم دشاب دنمقالع یرادرسلف

 لببقزاینف نانک راک زا بلاج تاعالطا

 روت وروتک ژورپ نایدصتم ؛ ناداد ربملیف

 یتف نادنم راک ریاسو توصطیض سدنپم

 الاح و متفر ءاد نیمه زا بم هچن انچ دز ومایب
 یارب ناک دننک هیهت هک ماهدسد یلاجهب

 الاب م» لوک ورس زا نماب نتسب دا»دارق
 دن و ریع

 یتسترآ هسردمه؟بصاخش" هلک زا

 و رب ناتسرنه) ناو رداد قیاس یلامشیس
 دوشیماضاقت د |هدرک ماعت (نایناه وادون

 یات] هب ریظزادس مات۷ تعاسزاهزوره,ه

چ هنبطیردا دا زاب نایت اهوا روف و رپ
 مداپ

 ۰ دیامرق هعجار»

 لدا لدیاقیایارب می اناید ویدوتسر
ي جایتحا «دبفس را وس ملیف

 كي وه زیشود ك

 اضاقتنابلطوادژا - دراد راکشزرو ناوج

 ۲٩ هیشجنب د۲۸ هبنش راهچیاهزور دون« |
 رتقدب رهظ زا دعب ۷ اتو دو تعاسژا رپ

۱ 
 ا

۳ ۳ 

 ۰۰ اب 5
 نیم تیووف

 (۱۳ هحفصزا هیقب)
 .درادن |یعااک زا دوب هدیمزآ شاهدادلد
 ام یارب اد هنحصنیا یقسوء هک یلاحرد

 ۰ تسا هدرک یئوک شیپ
 یاههنحمص ابنیسدد تسا دداقكيزوم

 ملیفره

 یداع الما یاه هنحصیتحو كي رتنا نودب
 هتسخناک دننیب یارسب تسا نکمههک اد
 ان الثم . دهدناخن تمظعاب دشا, هدننک
 تخردنودب رواذپب تشد ًامتیسهدرپ یود
 یماد یاهدنبنج هنوک رهزا یداغو بآ و
 یارب تسا نکسمهنحصنیا ندید ۰ دینیب
 بلاج رتیک ای و هئاث همای ود طقت امش
 هتسخیاءهرظنم تدمنیا زا شیب یل و دشاب

 تسینروص ددنیا اما . تن شی هدننک

 . دشاب شوماخ یقیسوم هک
 نیااب كيزوم هک یماکته سکعرب

 اپهددیشاب رضاحدیاش امش تسا مآ وتهنحم
 نآ دد هک ادیناهجو تمیبط تمظع هققد
 یقیسومنیریشومرگ ناب ززا دینکیم تسیز
 دوجوملاعلب اقمددادرشب یکچوک و هدینش

 لماک قب اطت شیاه هنحص هک ملیف كي .دینک سح
 ندوب انشآ طرشب ددادنآ كيژوم اب |

 یکتسختسا لاحمیقیسوماب هدننیب شوک
 امشچ لباقمردهک اجن[ |ریزدشاب رو[
 را رق كي رتنا دقاف و یداعیاءرظنم و هنحص

 یم ملیفنایرج لابندب ارام كيزوم دراد
 هراب رد ام نهذ هتشر دراذگین و دناشک
 3 دد رک هتخیک مهزا اهژاتسرب و تداوح

 میاهدید لاحب اتهک یناریا یاپملیفای ۲ اما

 ارام نهذایآ ؛ تسمه هصیصخ نیا یاداد

 باوج دوربننامک ؛دناشکیم دوخلابندب
 هن تقک دیاب و . دشاب تشم لاوئس

 یاهملیف بلغا هکلب یناریا یاهملیف طقن
 نتم كيزوم دفاف یدنه و یک رت ویبرع
 زاو]سپ دوش هتفک تسا نکسم هی
 اهملیف نیا دد هک یموب یاه هنارت و اه
 باوجرد.. ( دن دادیشقن هچ دوشیم هتخا ون

 ملیفددومرد زجاپکته7 نیا تفک یتیاب
 یتق والثم . ددوخببن د رد جیب لاکیزومیاه
 یم امیس هدربیود ادمیظع لگنج كيام
 نآ رد رطخ و تشح ونا دا زههک مینب
 شعبحو رای وموشلک ما زا و] دیاب تسا هدیم 7

 . دشاب رو طنیا مک یمن نامک 4 میونشب اد
 و یوقكي زومكيب دراد جابتحا هنحصنیا
 . دشاب لکتج تمظعاب بسانتمهک میظع

 یتاریا یاه ملبق و یقیسوم هلئم
 ءانارت] هک تسنیاهداتفا اب شیپ بلطم
 هب لاعیات ام نانادرک راک ۰ میریگب هدید
 * اب یقیسومیتم ایتیسمود هجرد لماع
 م رد . دنا هتسیرگن یدیفیب
 نیاب هجوت اب دنتسناوت
 ثیاذا ادنا ريا
 بدون

 سس اهتیس وز اس -



 امنیس هداتس

 7 همان رب لاتسب رک اه

 مهم عج

 ) )دین یردرو یا4ناح »
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 گاو
 سا
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 ابملک مظعم و ۳ لوصحم

۳۸,۵ 
 ۲ ۱۲ هرامش


